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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005630-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIO FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003993-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE SOUZA GERVASIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

21/0/2020, às 10H30min, que será realizada na Clínica Magnólia, Perimetral 

Rogério Silva, Alta Floresta.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CASSIANO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

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

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002199-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como para 

manifestar acerca da petição da parte requerida, informando o pagamento 

voluntário da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002989-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, tendo 

em vista que o endereço informado pela Energisa é o mesmo já 

diligenciado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003395-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA SAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ALVES FREIRE (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001381-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIZA DIAS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000594-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALINE DE SA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALEIXO DOMBOROSKI (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004285-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON ALVES CABRAL (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004994-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SAIS MACHADO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004661-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SIMAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para informar, no prazo de 

15 dias, se compareceu à perícia designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004571-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DIEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para informar, no prazo de 

15 dias, se compareceu à perícia designada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112452 Nr: 1016-97.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários, para liberação 

dos valores depositados às fls. 136/137, encartado aos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119699 Nr: 7268-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gérson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Mocci Dadalto - 

OAB:19947/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

DECLARAR, em favor da parte autora A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE 

POR USUCAPIÃO do imóvel descrito na inicial. Essa sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar 

de cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se 

acompanhar da certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais 

peças que se fizerem necessárias por exigência legal; Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 711-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosbevan Bento Aguiar, Aurécio Bento Aguiar, Vanda 

Bento Aguiar, Roscleyson Bento Aguiar, GVSA, RSA, GSA, Edilza Silva, 

Adrielly Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alice Bento Aguiar - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 151/152, e concedo a parte inventariante o prazo 
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de 30 (trinta) dias para dar andamento no feito, haja vista que parte dos 

herdeiros residem em outros Estados.

Decorrido o prazo estabelecido, certifique-se e façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142602 Nr: 4434-72.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jessica de Sa Primo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT e CONDENO a Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., nos seguintes termos: Ao 

PAGAMENTO de verba indenizatória proporcional ao dano do requerente 

no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), quantia esta 

que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente 

(14/07/2014) até a data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices 

legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 

MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e 

sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe 

de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento (Súmula 

426 do STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, mesmo 

havendo sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta 

decisão, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131842 Nr: 6146-34.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça acerca do 

cumprimento do mandado de avaliação, INTIME-SE a parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito, em 

especial sobre a possibilidade de outros meios de produção de provas.

Ressalve-se que, se silente a parte autora, presumir-se-á o desinteresse 

na produção de provas e, consequentemente, o feito será julgado da 

forma que se encontra.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004210-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA BATISTA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROGER 

AUGUSTO BIM DONEGA PROCESSO n. 1004210-49.2018.8.11.0007 Valor 

da causa: R$ 332.852,14 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: MADEIREIRA 

BATISTA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima descrito(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens.2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em face de Madeireira Batista LTDA-ME, referente à CDA n° 

201741484. DECISÃO: Vistos. Defiro o pedido de citação da parte 

requerida/executada por edital. CITE-SE a parte requerida/executada, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para responder aos termos da 

presente, com as advertências de praxe. CONSIGNO que a Defensoria 

Pública ficará nomeada na qualidade de curadora especial em caso de 

revelia, devendo o órgão ser intimado caso ocorra esta hipótese, para 

responder a demanda no prazo legal. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTER ALVES DE SOUZA - ME (REU)

ROSINEIA FELICIANO DE SOUZA (REU)

ANTONIO CESAR DA SILVA (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca da certidão de ID 30519534, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004426-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) Advogado(a) das 

partes para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias, requerendo o que 

de direito. Após, não havendo manifestação, os autos serão arquivados.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000439-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JOSE DA SILVA (DE CUJUS)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

providencie junto ao requerente a assinatura do termo de compromisso de 

ID 30200190 nos autos, bem como apresentar as primeiras declarações, 

tudo no prazo de 20(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANDREI PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 

LTDA - ME (REU)

VERAS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001289-49.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ALTA FLORESTA 

REU: VERAS IMOVEIS EIRELI - ME, WORLD MUSIC COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com 

pedido de cancelamento de protesto e de indenização por danos morais 

aforada por Igreja Presbiteriana Renovada de Alta Floresta contra VERAS 

IMÓVEIS EIRELI-ME e WORLD MUSIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA. Narra que foi promovido protesto da 

duplicada nº 7800346, no valor de R$ 1.020,00 (mil e duzentos reais), 

figurando como cedente a primeira requerida e como sacadora a segunda 

requerida. Assevera que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com as 

requeridas a ensejar tal duplicata. Pede, liminarmente, a sustação do 

protesto e a suspensão da inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes, e, no mérito, a confirmação dos pedidos provisórios, a 

declaração de inexistência do débito, e danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos. É a síntese. Decido. Pela 

análise da postulação, vislumbro que à causa foi atribuído o valor de R$ 

1.020,00 (mil reais e vinte), que, flagrantemente, está em descompasso 

com o valor econômico correspondente aos pedidos. Isto porque, pela 

atual sistemática processual, o pedido de indenização por danos morais 

deve ser considerando em conjunto com os demais pedidos, nos termos 

do artigo 292, V e VI, do CPC. Assim, retifico ex officio o valor da causa 

para R$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais), sendo desnecessária a 

complementação do recolhimento das custas, pois o novo montante está 

incluído na faixa de recolhimento mínimo (causas até R$ 41.343,13), nos 

termos do Provimento n. 11/2018-CGJ. Verificando o recolhimento das 

custas no montante correto, assim como a regularidade da postulação, 

recebo a inicial. Como cediço, a concessão da tutela de urgência 

pressupõe a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou do risco a resultado útil do processo, nos termos do art. 

300, do CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, pretende a autora 

a sustação de protesto realizado em seu nome que, supostamente, 

decorre de relação jurídica que jamais celebrou, além da abstenção das 

requeridas de inscreve seu nome em cadastro de inadimplentes. Quando à 

probabilidade do direito, incabível exigir, ao menos nesta etapa processual, 

prova de puro fato negativo, consiste na comprovação da inexistência de 

qualquer espécie de negócio jurídico entre as partes, ficando relativizado 

este requisito. Contudo, a fim de resguardar eventual direito das 

requeridas e com vistas ao caso vertente, entendo imprescindível exigir 

caução no valor da dívida (R$ 1.020,00, mil e vinte reais), nos termos do 

art. 300, §1º, do CPC, mormente por não ser o débito de alto valor e por 

não haver indícios de que a requerente não possua condições 

econômicas de suportar este ônus. Decorre este entendimento do ratio 

decidendi e da tese firmada pelo STJ, sob a sistemática de recurso 

repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.340.236-SP, cuja ementa 

transcrevo adiante: SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A 
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SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ 

SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A 

DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE 

CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU 

OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de 

regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é 

aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa 

e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar 

restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a 

ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015) O perigo de dano, 

por sua vez, resta demonstrado pela alegação da requerente de que 

pretende obter crédito junto a instituição financeira para a instalação de 

painéis solares em suas dependências, mas o protesto em tela está 

obstante a celebração do contrato de mútuo, fato que foi corroborado pelo 

Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e 

Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico sob ID 30384627. Havendo o 

risco da não concessão do crédito em caso da manutenção do protesto 

objurgado, evidente o perigo de dano. Logo, presentes os requisitos 

legais, é impositiva a concessão da tutela de urgência pleiteada, senão 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAL. DISCUSSÃO SOBRE INADIMPLEMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES E RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. 

DUPLICATAS DE SERVIÇO LEVADAS A PROTESTO POR FALTA DE 

PAGAMENTO EXIGINDO MENSALIDADE E MULTA. INDEFERIMENTO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DOS PROTESTOS. 

PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE, NO CASO. CONCESSÃO DA TUTELA 

MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. No 

caso, em relação aos títulos já protestados e pagos, por ora, não há nada 

que se possa fazer, cabendo aguardar--se o desfecho da lide para então 

resolver sobre a questão da exigibilidade da cobrança, nos termos dos 

pedidos inseridos na petição inicial. Todavia, não se descarta o risco de 

dano ao agravante caso o título protestado indicado no processo não 

quitado perca o efeito suspensivo. Por isso, em decorrência da 

preservação do debate sobre eventual inadimplemento das obrigações ou 

não, é que se verifica a necessidade da imposição da garantia, com a 

prestação de caução equivalente ao valor exigido naquele documento, nos 

termos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). (TJ-SP - AI: 

22142323820198260000 SP 2214232-38.2019.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2019) Outrossim, além dos fundamentos já 

apresentados, a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes 

maculará sua imagem ao engendrá-la na pecha de mal pagadora, 

merecendo, igualmente, neste momento, a concessão o pedido provisório 

para que as requeridas se abstenham de promover a aludida medida. Por 

entender oportuno, trago à colação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. Para o deferimento da tutela provisória de urgência devem 

concorrer os requisitos previstos em lei (art. 300, CPC): probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

está demonstrada, por alegações e documentos, a verossimilhança da 

alegação de que houve emissão e protesto de duplicatas de serviços de 

assistência técnica não prestados, bem como o evidente risco à imagem 

da demandante que do protesto resulta por si só. Tutela de urgência 

deferida para sustar os efeitos dos protestos das duplicatas. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70077608354 RS, Relator: 

Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 09/05/2019, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019) 

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requestada a fim de determinar 

a suspensão do protesto com protocolo n.º 214956 (ID 30386540) e para 

ordenar que as requeridas se abstenham de promover a inscrição do 

nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Deverá a 

parte autora, em até 5 (cinco) dias, depositar nos autos a quantia de R$ 

1.020,0 (mil e vinte reais), sob pena de automática revogação da tutela de 

urgência. Depositada a referida quantia, expeça-se o ofício ao cartório 

competente. Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, no que 

concerne especificamente ao pedido de declaração de débito, impossível 

que a autora comprove os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

CPC), motivo pelo qual, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, que entendo 

mais adequado para este feito e para o estágio atual do procedimento, 

atribuo à requerida WORLD MUSIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA, na qualidade de sacadora da duplicata 

(ID 30386540), a comprovação da origem da cártula, devendo trazer junto 

à contestação (art. 336, do CPC), todos os documentos que possua a 

respeito de relação jurídica celebrada com a requerente. Neste viés: 

DUPLICATAS. PROTESTOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA. 

PROCEDÊNCIA. APELOS INTERPOSTOS PELA EMITENTE DA CÁRTULA, 

BANCO APRESENTANTE E PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. 

DEMANDA DE ÍNDOLE NEGATIVA. ÔNUS DO SACADOR. Por se tratar, a 

ação declaratória de inexistência de débito, de demanda de índole 

negativa, compete exclusivamente ao sacador (vendedor ou prestador do 

serviço que emitiu a duplicata) comprovar a origem da cártula, haja vista 

que não se pode exigir do sacado (pessoa que compra ou contrata os 

serviços) a prova de fato negativo. (...) (TJ-SC - AC: 

03027759420188240015 Canoinhas 0302775-94.2018.8.24.0015, Relator: 

Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2020, Terceira 

Câmara de Direito Comercial) Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26/05/2020, às 12h30, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

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

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 18 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000812-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREGLA - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000812-60.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta-MT em desfavor de Andregla - Acessorios E Equipamentos 

Para Autos Ltda - Me. Sob o ID. 30270493 a exequente requereu a 

extinção do feito, eis que houve o cancelamento da CDA objeto da lide, 

nos termos do artigo 26 da Lei nº. 6.830/80. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois 

bem. Considerando que a CDA fora cancelada, o processo será julgado 

com resolução de mérito. Diante do exposto, com fulcro no artigo 26 da Lei 

de Execução Fiscal, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Isentas as partes de custas e despesas 

processuais. Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE 

EXECUTADA. Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Às diligências. Cumpra-se. INTIMEM-SE. Alta 

Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005488-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005488-51.2019.8.11.0007 Vistos. Em que pese o 

teor da certidão retro, atestando que a Emenda à Inicial de Id 30412485 

fora apresentada a destempo, ad cautelam, INTIME-SE a parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá 

apontar no extrato colacionado junto ao Id n. 27527828, o contrato 

discutido na presente ação, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 

18 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002230-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002230-67.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença apresentado por Maria 

Aparecida Alves de Souza em face do INSS, cujo regular andamento foi 

determinado sob o Id 23219252, sendo apresentado como correto o valor 

total de R$ 20.614,90 (vinte mil, seiscentos e catorze reais com noventa 

centavos), considerando-se as parcelas retroativas (24/05/2018 a 

19/01/2019 – auxilio doença), eis que a partir de 20//01/2019 houve a 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez. Apresentada 

Impugnação pela autarquia federal (INSS) sob o Id 25659812. 

Oportunizado à parte Exequente se manifestar sobre o pleito, esta o fez 

sob o Id 26072881. É o que cumpria relatar. Fundamento e decido. 

Inicialmente, consigno que, sob a égide do novo Código de Processo Civil, 

a presente manifestação se deu de forma escorreita, isto é, através de 

impugnação nos próprios autos executivos, nos termos do artigo 535 

deste Diploma Legal. As razões da parte executada/INSS não merecem 

prosperar. Com efeito, houve a observância dos parâmetros determinados 

no título sob execução (sentença sob o Id 20132971) pela exequente. 

Ainda, houve a observância dos parâmetros para a atualização do débito 

determinados pela Lei n. 11.960/09, quais sejam, a incidência de índices da 

caderneta de poupança à título de correção monetária nas execuções 

contra a Fazenda Pública. Ademais, de acordo com o entendimento 

firmado pelo Pretório Excelso, a aplicação de tal índice deve ser aplicado 

até 25/03/2015 e, após essa data, incide o IPCA-E. Logo, por atender à 

determinação legal e aos parâmetros fixados no títulos sob execução, 

acolho as alegações da exequente, bem como o cálculo por ela 

apresentado. ISTO POSTO, declaro devido o valor total de R$ 20.614,90 

(vinte mil, seiscentos e catorze reais com noventa centavos). Ausentes 

ônus sucumbenciais. Preclusa esta decisão, expeça-se o pertinente RPV. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 19 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002142-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELCO GIVANNI DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002142-92.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município De Alta Floresta, em 

desfavor de Celco Givanni Dos Santos, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Sob Id. 30291160, a Exequente peticionou informando que o 

cancelamento das CDA’s n.º 743/2019 e 742/2019. E por consequência 

requerendo a extinção parcial do feito. Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Pois bem. Considerando que a parte 

Executada liquidou parcialmente o saldo devedor, o processo será julgado 

com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO no que concerne aos débitos relativos às CDA’s 

n.º 743/2019 e 742/2019, devendo prosseguir em seus ulteriores termos 

em relação à CDA nº 741/2019 . Inexistente a condenação do executado 

ao ônus da sucumbência nesta fase procedimental. Por fim, RETIFIQUE-SE 

os autos, devendo constar o valor atualizado da presente execução, a ser 

apontado pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que no 

mesmo prazo, deverá manifestar nos autos quanto ao prosseguimento do 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

16 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-76.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001326-76.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 30456072, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 18 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001332-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA NOLASCO OAB - MG136345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001332-83.2020.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da presente carta 

precatória, nos termos do art. 290 do CPC. Alta Floresta, MT, 18 de março 

de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001339-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL GOMES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA OAB - SP81717-O (ADVOGADO(A))

SILAS STANCANELLI OAB - SP321695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES ARAGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001339-75.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 18 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000128-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001339-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL GOMES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA OAB - SP81717-O (ADVOGADO(A))

SILAS STANCANELLI OAB - SP321695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES ARAGON (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001261-52.2018.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

consigno que o sistema RENAJUD não possui ferramenta para 

localizaÇ~SO endereço, portanto, REALIZO a consulta de endereço em 

nome da parte requerida, ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA - CPF: 

996.798.331-00 , via sistema INFOJUD, cf. extrato anexo. Restando 

positiva a consulta, cf. a decisão inicial, observando o endereço 

encontrado. De outro lado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

05(cinco) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001012-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. A. J. K. (REQUERIDO)

E. K. W. M. (REQUERIDO)

 

Considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 247/2020, que estabeleceu, 

em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

e PORTARIA Nº. 249/2020, que instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, IMPULSIONO os 

autos para intimar as partes, informando-as que a audiência designada 

não se realizará. Outrossim, encaminho o feito ao CEJUSC, para 

redesignação e adequação de pauta.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000601-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA CRUZ AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANA FERREIRA DA MATTA (REQUERIDO)

 

Considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 247/2020, que estabeleceu, 

em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

e PORTARIA Nº. 249/2020, que instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, IMPULSIONO os 

autos para intimar as partes, informando-as que a audiência designada 

não se realizará. Desta forma, encaminho o feito ao CEJUSC, para 

redesignação e adequação de pauta.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001351-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT15890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001351-89.2020.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o depósito das 

custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da 

presente carta precatória, nos termos do art. 290 do CPC. Alta Floresta, 

MT, 19 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdSR, TKSR, RAdS, KdSVR, ASR, HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVRN

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

OAB:20342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 139/140, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça 

aos fatos mencionados às fls. 145/146.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67860 Nr: 823-24.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK - Construções Elétricas Ltda - Elétrica 

Cercon, Kleber Rogerio Maia, Milton Maia Junior

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 12 de 654



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

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

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

arquivamento do feito.

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

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

INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, a remessa dos autos ao 

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

em que iniciará a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

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

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

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

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90265 Nr: 4622-75.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do DNPM - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada 

(CPF:044.982.241-91), via RenaJud. Em caso positivo, determino, desde já, 

a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Mastrangelli Cipriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12.002 OAB/MS, Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, §§ 1º e 2º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100269 Nr: 1810-89.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido retro, INTIME-SE a parte exequente para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos o valor atualizado do débito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104959 Nr: 149-41.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido retro, vez que o processo já fora extinto com 

fulcro no art. 924, II, do CPC (fl. 148)conforme requerido pela exequente à 

fl. 147.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110041 Nr: 5583-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/OAB-PR, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta Lucas Barella, em face do 

Banco do Brasil, referente a cobrança de honorários advocatícios 

sucumbenciais.

A Executada intimada para realizar o pagamento do débito 

voluntariamente, sob pena de incidir multa de 10 %, esta o fez conforme fl. 

270.

Pois bem, a exequente pugnou pela expedição de alvará, com o fim de 

efetuar o levantamento do valor depositado (fl. 272).

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação (fl. 270), JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Independente do transito em julgado, proceda-se o necessário para a 

liberação dos valores para as conta indicadas à fl. 272.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 85, §7º do 

CPC.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129129 Nr: 4662-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Oliveira

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada (CPF: 

394.956.399-72). Ainda, destaco que, a consulta será realizada em 

gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Outrossim, INDEFIRO a expedição de ofício as Cooperativas de Crédito, 
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posto que atualmente as pesquisas via sistema BACENJUD alcançam as 

mesmas.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 7203-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHNdS, RAMNS, RMNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Salicio Fabiano 

- OAB:14.474-A/MT

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

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

estes autos com o fito de: I) certificar, ante Decisão de Fl. 141 (DJE nº 

10682), o decurso de prazo para indicação de bens passíveis de penhora, 

pela Parte Executada; II) intimar a Parte Exequente, na figura de seus 

Advogados, para promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnando o que entender pertinente sob pena de suspensão, ao teor 

do Art. 921, III, §§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105014 Nr: 204-89.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Feliciano de Barros 

Júnior - OAB:17500/PE, Laura Candida Dubourcq de Barros - 

OAB:7452/PE

 Vistos.

1- Inicialmente CONSIGNO que nesta data procedo à vinculação dos 

valores bloqueados via BACENJUD (fl. 84) para a conta indicada na fl.145.

2- Intima-se a parte executada para que indique bens à penhora, sob pena 

de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em favor da parte 

exequente.

3- DEFIRO a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, em relação ao débito 

constante na presente ação.

4- Determino a expedição de oficio ao Cartório de Protesto para que haja 

protesto do titulo judicial em nome da parte executada.

5- DEFIRO o pedido de penhora de FGTS, em nome da parte executada. No 

que se pese entendimento consolidado da jurisprudência pátria no que se 

refere à impenhorabilidade de saldos de FGTS, esta pode ser mitigada a 

fim de saldar divida de natureza alimentar.

Vejamos:

 RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.877 - SP (2018/0045191-4) RELATOR : 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : PAULO FERNANDO 

GONZALES ADVOGADO : RAIMUNDO ALBERTO NORONHA E OUTRO (S) 

- SP102039 RECORRIDO : ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FERNANDO 

PESSOA LTDA ADVOGADOS : ALEXANDRE MENDES CRUZ FERREIRA E 

OUTRO (S) - SP282477 CARLOS ALESSANDRO TAKAHASHI - SP309224 

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO 

DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS PARA 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...] Admissibilidade. Exceção à 

regra geral da impenhorabilidade do FGTS. Honorários advocatícios tem 

natureza alimentar, conforme a jurisprudência atual do STJ. Decisão 

mantida. Recurso improvido. Os embargos de declaração opostos foram 

rejeitados (e-STJ, fls. 120-122). [...] 4. A hipótese dos autos não é 

propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do 

fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento 

próprio. 5. De acordo com o artigo 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é 

um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança 

forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento 

elencadas na Lei nº 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido 

contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição 

social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, 

excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias 

não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de 

comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus 

dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos. 7. 

Recurso especial não provido. [...]

 (STJ - REsp: 1726877 SP 2018/0045191-4, Relator: Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/04/2018).

6- Restando infrutífera a diligencia deferida no item “5”, Determino a 

expedição de oficio ao INSS para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a 

existência o vinculo empregatício da parte executada, declinando 

qualificação completa e renda.

7- DEFIRO o pedido de requisição de Declaração sobre Operações 

Imobiliárias (DOI) que envolvam a parte executada (CPF: 698.787.061-68), 

porém, o faço pelo Sistema Infojud.

 Destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será 

anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutíferas ou insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

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

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111279 Nr: 6907-36.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Stupp

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122905 Nr: 1167-29.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a recente mudança de entendimento desta 
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magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual se pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 71, e por consequência DEFIRO o pedido de fl. 66.Assim, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à parte contrária, 

nesta oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD de 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de titularidade 

da parte executada (CPF: 862.379.261-00, e CNPJ: 08.889.876/0001-42), 

até o valor indicado pelo exequente na fl. 69 verso (R$ 

13.259,03).Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva.Em seguida, [...] INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

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

prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para 

a oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata 

o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações.CUMPRA-SE.Intime-se. 

CUMPRA-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134773 Nr: 202-17.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Amaro da Silva, Maria Ines Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião movida por João Amaro 

da Silva e Maria Inês Freitas da Silva em face de Cooperativa Agrícola de 

Cotia - Cooperativa Central Em Liquidação, pleiteando o domínio do Lote nº 

10, quadra nº RS-14, Loteamento Residencial Carlinda I, com área de 

364,50 m2 (trezentos e sessenta e quatro metros e cinquenta centímetros 

quadrados), registrado sob a matrícula nº 1.403, Livro 2-G.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais.2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de15 (quinze) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC.4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, 

com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 

259, I,do CPC, para contestarem no prazo legal.5) Em analogia ao art. 

216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE 

para manifestarem interesse na causa, os representantes da União, 

Estado e Município.Intime-se.Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania dos Santos Lima, 

digitei.

Alta Floresta, 18 de março de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97313 Nr: 5841-89.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Choma

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Paulo Choma em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

242/246, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

Independente do transito em julgado, proceda-se o necessário para a 

liberação dos valores para as conta indicadas à fl. 218, observando que 

deverão ser liberados para a advogada da parte autora os honorários de 

sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 30% (trinta por 

cento), de acordo com o contrato anexado às fls. 219/220.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143980 Nr: 5192-51.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Guedes Filho

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 78/79 aforado por 

JOSÉ FERREIRA GUEDES FILHO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 15 de 654



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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98160 Nr: 6725-21.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeni Custódia Leal Publicidade

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 243.803 - RS (2012/0220459-0) 

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : CLÁUDIO 

ROBERTO LAUXEN ADVOGADO : AUGUSTO TERGOLINA SALTON E 

OUTRO (S) - RS058722 AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL 

PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - 

PR000000O DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO 

ROBERTO LAUXEN, contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3ª REGIÃO, que não admitiu recurso especial fundado na alínea a do 

permissivo constitucional, e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ 

fls. 48/59): TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO. 

DISSOLUÇAO IRREGULAR. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, 

reiteradamente têm entendido pela possibilidade de responsabilização do 

gerente/administrador no caso de dissolução irregular da sociedade. Isto 

porque é seu dever, diante da , paralisação definitiva das atividades da 

pessoa jurídica, promover-lhe a regular liquidação. Não cumprido tal mister, 

nasce a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade. [...] 

Nesse sentido, aliás, o enunciado da Súmula n. 435 do Egrégio STJ: 

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar 

no seu domicilio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, 

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b 

do RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do 

recurso especial e, na extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 30 de outubro de 2017. MINISTRO GURGEL DE 

FARIA Relator(STJ - AREsp: 243803 RS 2012/0220459-0, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 08/11/2017)Posto isto, defiro o 

pedido de fls. 51/52, para o fim de determinar o redirecionamento da 

Execução Fiscal em face da representante da empresa executada, Jeni 

Custodia Leal – CPF: 695.504.331-53, conforme exposto naquele petitório. 

Em consequência, determino a retificação do polo passivo, para o fim de a 

incluírem na capa dos autos e no sistema Apolo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000128-04.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por ITAU UNIBANCO 

S.A contra DANIEL DE SOUZA MONTEIRO, com base no Decreto-Lei 

911/69. O contrato de financiamento com alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes e comprovada a mora através 

do protesto anexado ao Id n. 30175533. Assim: DEFIRO, liminarmente, a 

busca e apreensão do veículo: Marca: FIAT Modelo: UNO 10 

Ano:2011/2011 Placa:NTZ3392 CHASSI:9BD15804AC6595888, descrito na 

inicial, expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do bem. 2) Após executada 

a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida 

pendente que, segundo os valores atualizados, apresentados pelo credor 

é de R$ 11.876,27, sendo que neste prazo o bem deverá permanecer 

nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer 

a purgação da mora, esta, no prazo apontado no item “2”. 4) Para efeito de 

pronto pagamento da dívida, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da dívida apontada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 18 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005481-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005481-59.2019.8.11.0007 Vistos. Em que pese o 

teor da certidão retro, o prazo para a emenda da inicial não é peremptório, 

podendo ser ampliado ou reduzido, de acordo com o caso concreto, bem 

como os princípios que informam o processo civil, tais como o princípio da 

economia processual e da efetividade, tenho que deve ser aceita a 

emenda referente à indicação do estado civil da parte, ainda que 

apresentada fora do prazo determinado. Outrossim, navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em seu 

nome, portanto, INTIME-A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE 

a inicial, vez que deverá apontar no extrato colacionado o contrato 

discutido na presente ação, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 

19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002335-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA AQUINO PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002335-78.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença promovida por Elizandra 

Aquina Peres em face de Ympactus Comercial S/A. Pela devedora houve 

impugnação (Id 27404483) requerendo a retificação do pólo passivo e sua 

habilitação, como Administradora Judicial, para o fim de constar Massa 

Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree). Justifica a tempestividade 

de sua manifestação, diante do atual estado de falência da executada e 

nomeação de sua representante como Administradora Judicial. Ainda, a 

incompetência absoluta desse Juízo para o processamento do feito 

executivo, eis que, aos 09/09/2010, houve a decretação de sua falência 

pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória / ES 

(processo n. 0021350-12.2019.8.08.0024). Assim, houve a perda 

superveniente do objeto dessa ação executiva, pelo que, requer a 

expedição de certidão para fins de habilitação do crédito junto ao Juízo 

Universal da Falência, podendo ainda ser encaminhada à Administradora 

Judicial. Por fim, impugnou a possibilidade de pagamento voluntário do 

valor sob execução e requereu a concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça. Pela credora, houve manifestação sob o Id 29947837, 

apresentado o valor atualizado do débito (R$ 8.175,45 oito mil, cento e 
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setenta e cinco reais com quarenta e cinco centavos – Id 29948391). É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o pleito da parte 

devedora procede em parte. Inicialmente, diante da comprovação da 

decretação de falência da parte devedora, determino a RETIFICAÇÃO do 

pólo passivo e a habilitação da Administradora Judicial, para o fim de 

constar Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree). Pela mesma 

razão, considero tempestiva a manifestação da parte devedora, 

considerando-se a data de nomeação de sua atual Administradora Judicial 

e deferi-lhe os benefícios da Gratuidade de Justiça. No mais, considero 

que, pela credora, houve o atendimento aos critérios legais para a 

atualização do débito sob execução, eis que, diante da decretação de 

falência da devedora, as verbas sob execução deverão ser atualizadas 

com a incidência de juros moratórios de 1% e correção monetária pelo 

INPC ao mês somente até a data da decretação da falência (09/09/2019), 

sem a incidência de multa de 10%, eis que juridicamente impossível o 

pagamento voluntário do débito, perfazendo a quantia total de R$ 8.175,45 

oito mil, cento e setenta e cinco reais com quarenta e cinco centavos – Id 

29948391. Assim, tem-se que o credor deverá postular a habilitação de 

seu credito fixado nesse feito, junto ao Juízo Vara de Falência e 

Recuperação Judic ia l  de Vi tór ia /  ES (processo n . 

0021350-12.2019.8.08.0024), para fins de eventual concurso de 

preferência entre os créditos estabelecidos no art. 83, da Lei no 

11.101/2005. Nesse sentido: 0007065-13.2007.8.11.0004APELANTE: OI 

MOVEL S.A.APELADO: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDADES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - LEVANTAMENTO DOS VALORES - 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE 

LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO E DA SUA HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO 

UNIVERSAL - RECURSO PROVIDO. Não cabe a extinção do Cumprimento 

de Sentença por satisfação da obrigação se o fato gerador do crédito 

judicial é anterior e a constrição posterior ao deferimento do 

processamento da recuperação judicial da empresa devedora. O 

levantamento desses valores mostra-se contrário ao disposto na Lei nº. 

11.101/2005, além de implicar em privilégio injustificado de um credor em 

detrimento dos demais, o que não se pode admitir, ainda mais se já 

estabelecidas as condições de liquidação dos créditos e das suas 

respectivas habilitações perante o juízo universal. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Dessa forma, determino a 

expedição de certidão em favor da parte exequente, no valor de R$ 

8.175,45 oito mil, cento e setenta e cinco reais com quarenta e cinco 

centavos, para que essa postule sua HABILITAÇÃO junto ao Juízo da 

Recuperação Judicial. Intimem-se. Certificada a preclusão dessa decisão, 

expeça-se a certidão e intime-se a parte exequente para sua retirada em 

Cartório, no prazo de 05 (cinco) dias. Certificado o decurso do prazo 

acima, voltem-me conclusos para prolação de sentença extintiva do feito. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002160-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA OAB - 867.947.521-15 (REPRESENTANTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002160-84.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução apresentados por P.S. Utsunomiya EPP em face de 

Banco Bradesco S/A, onde impugna o pleito do banco Embargado, o qual 

busca a execução de seu crédito expresso no Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário Capital de Giro n. 009.935.633, no valor originário de R$ 

86.000,000 (oitenta e seis mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes, 

no valor de R$ 3.861,11 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais com 

onze centavos) cada uma, sendo a primeira com vencimento aos 

22/02/2016 e a ultima aos 22/01/2019. Alegam a incidência da legislação 

consumeirista ao caso, bem como a existência de cláusulas abusiva, tais 

como a previsão de capitalização diária sem o estabelecimento da taxa de 

juros cobrada, a contratação obrigatória de seguro prestamista, no valor 

de R$ 2.832,75; a fixação do valor da tarifa em R$ 2.100,00 e a incidência 

de encargos moratórios abusivos, consistentes em juros moratórios e taxa 

remuneratória não definidos. Não apresenta o valor incontroverso que 

entende correto para o pagamento da dívida. Recebidos os Embargos (Id 

17625763, determinou-se a intimação do banco Embargado, o qual ofertou 

Impugnação sob o Id 18718694, alegando a não incidência das regras 

consumeiristas ao presente caso, a validade do contrato sob execução e 

a inexistência de juros ou encargos moratórios ilegais. Oportunizado às 

partes se manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros 

meios de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide (Id´s 15587997 e 24653774) É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, consigno que o credito sob execução nos autos 

em apenso, constituído através do n. 009.935.633 não se insere no 

microssistema consumeirista. Isto porque, a empresa ora Embargante não 

se insere na qualidade de destinatário final do crédito a si concedido, o 

qual visava, justamente, implementar a atividade empresarial por si 

explorada. Outrossim, diante da manifestação expressa das partes sobre 

a ausência de seu interesse na produção de outros meios de provas, 

passo ao julgamento da lide. No mérito, IMPROCEDEM os presentes 

Embargos. Com efeito, a partir da análise do saldo de débito carreada aos 

autos (Id 9344155), tem-se que não houve a incidência de encargos 

moratórios abusivos. Pelo contrário, o debito sob execução foi atualizado 

com correção monetária pelo INPC, juros anuais de 12% e multa contratual 

de 2%. Ainda, quanto ao valor sob execução, não houve a comprovação 

da incidência cumulativa da comissão de permanência com os demais 

encargos de inadimplência (juros moratórios, correção monetária e multa 

contratual), pelo que, não restou configurado o excesso de execução. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEMANTO DA DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – 

QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – LIMITAÇÃO AFASTADA - SÚMULAS 

596/STF E 283/STJ - MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% E JUROS DE 

MORA EM 1% AO ANO – PERCENTUAL RAZOÁVEL – COMIÇÃO DE 

PERMANÊNCIA - NÃO CARACTERIZADO CUMULAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio do livre convencimento 

motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide 

antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos 

são suficientes. 2. Tendo as partes expressamente pactuado a 

capitalização mensal de juros, equivocada a postulação de anulação do 

pactuado. 3.Inexistindo cláusulas a serem revisadas e mantendo a 

eficácia do pacto que deu origem a cédula formalizada entre as partes 

litigantes, não há falar no propalado afastamento da mora decorrente do 

inadimplemento contratual. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) 

Outrossim, incumbia aos Embargantes comprovarem eventual nulidade das 

cláusulas contratuais ou sua onerosidade excessiva, indicando, inclusive, 

o valor incontroverso de sua dívida para com o banco, ônus do qual não 

se desincumbiram. Logo, plenamente exigível o débito sob execução nos 

autos em apenso. Nesse sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RURAL – ARGUMENTO 

DESPIDO DE LASTRO PROBATÓRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE – CDI 

(CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – NULIDADE – EXEGESE 

DA SÚMULA 176 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS 

– MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. É ônus do devedor a prova do desvio de finalidade do crédito rural; 

outrossim, é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e 

não o inverso, como pretendido pelos embargantes/apelantes, que 

pretendem a aplicação da legislação rural à cédula de crédito bancário. 2. 

A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a 
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capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que 

expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no 

AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 

26/05/2015, DJe 24/06/2015). 3. O CDI é o índice divulgado pela Central de 

Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua 

aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da 

Súmula 176/STJ, pois, o fator de correção é unilateralmente definido pelo 

CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros 

remuneratórios, ou com demais encargos moratórios. 4. Os juros 

moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública, que 

podem, portanto, ser revistas de ofício em qualquer grau de jurisdição.5. 

Ônus da sucumbência redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do 

CPC. (Ap 118546/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

03/12/2018) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à 

Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC. Custas processuais já recolhidas, pelo que condeno os Embargantes 

aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Intimem-se. Certificado o transito em julgado, seja anexada 

cópia desta aos autos em apenso e, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005527-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANES TEREZINHA KREMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005527-48.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de se adotar medidas que visam à redução da probabilidade 

de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), contágio classificado 

como "pandemia" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como 

que as audiências são presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

audiência designada para o dia 27/04/2020, devendo o feito aguardar na 

Secretaria ulterior determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, vindo concluso em seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com 

urgência, devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para 

o cumprimento de tal ato. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004570-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004570-47.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de se adotar medidas que visam à redução da probabilidade 

de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), contágio classificado 

como "pandemia" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como 

que as audiências são presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

audiência designada nos autos, devendo o feito aguardar na Secretaria 

ulterior determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vindo concluso em seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com 

urgência, devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para 

o cumprimento de tal ato. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005601-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MELHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO OAB - MT20343-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005601-05.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de se adotar medidas que visam à redução da probabilidade 

de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), contágio classificado 

como "pandemia" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como 

que as audiências são presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

audiência designada nos autos, devendo o feito aguardar na Secretaria 

ulterior determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vindo concluso em seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com 

urgência, devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para 

o cumprimento de tal ato. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005634-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA VIANA RATIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005634-92.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de se adotar medidas que visam à redução da probabilidade 

de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), contágio classificado 

como "pandemia" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como 

que as audiências são presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

audiência designada nos autos, devendo o feito aguardar na Secretaria 

ulterior determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vindo concluso em seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com 

urgência, devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para 

o cumprimento de tal ato. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 
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seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZAR DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003165-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER QUEIROZ LEITE (AUTOR(A))

MOISES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005538-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BEITUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005657-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DO ROZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003098-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DIOMAZIO (AUTOR(A))

IRANI BISPO DIOMAZIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003020-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZIMAR OLIVEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003020-85.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução movidos por Roque & Volmer Ltda – ME, 

representada por Márcio Roque, em face de Banco do Brasil S/A. Alega a 

nulidade e a ausência de liquidez do título sob execução nos autos em 

apenso (Cédula de Crédito Industrial n. 40/02867-4, no valor originário de 

R$ 329.092,28 - trezentos e vinte e nove mil e noventa e dois reais com 

vinte e oito centavos). Isto porque, ausente o demonstrativo do débito e a 

comprovação do saldo devedor. Assim, reconhece como devido o valor 

de R$ 54.401,50 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais com 

cinquenta centavos), resultante das dezoito parcelas vencidas, 

atualizadas pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, até a parcela vencida 

aos 01/05/2018. Recebidos os embargos e oportunizada a manifestação 

ao Banco Embargado, esse o fez sob o ID 14485533. Alegou a validez e a 

liquidez do título sob execução. Oportunizada a manifestação à empresa 

Embargante, esta reiterou suas razões iniciais e requereu a designação 

de audiência de conciliação. Em análise às alegações das partes, 

consignou-se que não incide sobre a relação jurídica sob exame a 

legislação consumeirista. Isto porque, restou incontroverso que o crédito 

sob execução, expresso na Cédula de Crédito Industrial n. 40/02867-4, foi 

liberado à empresa Embargante, no valor inicial de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), visando o fomento à atividade empresarial. Logo, 

ausente a caracterização da Embargante como consumidora. Ainda, 

afastou-se a alegação de nulidade e/ou iliquidez do título executivo, eis 

que, prima facie, o título sob execução e o extrato do débito (ID 

132232878) cumprem a função de trazer-lhe a liquidez e a exigibilidade. 

Contudo, determinou-se ao Banco Embargado que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, JUNTE aos autos o extrato analítico da operação que resultou no 

débito sob execução, com a indicação clara do termo inicial e final dos 

juros e correção monetária incidentes sobre o débito, o que foi realizado 

(Id 19349705) e designou-se audiência de conciliação. Em audiência de 

conciliação, houve a apresentação de proposta pelo devedor/Embargante, 

a qual não foi aceita pelo banco Embargado. Dessa forma, houve 

manifestação devedor/Embargante (Id 20820041). Após, os autos 

vieram-me conclusos para sentença. É o que cumpria relatar. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as 

matérias são de direito, dispensando produção de outras provas, razão 

pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, nos limites das 

controvérsias, conforme determina o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Compulsando os autos, verifico que IMPROCEDEM as alegações da 

parte Embargante. Com efeito, consta no extrato analítico sob o Id 

20459318 a imputação dos encargos contratuais até a data de 

01/10/2016, conforme pactuado. Ademais, a partir do vencimento da 

primeira parcela (dezembro/2016), houve a incidência dos encargos de 

inadimplência e o vencimento antecipado do debito, conforme pactuado. 

Ademais, não houve a comprovação de incidência, de forma cumulativa, 

dos juros moratórios e multa moratória, com a comissão de permanência, o 

que seria vedado. Nesse sentido: Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do 

Julgamento 16/12/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2014 Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula 

n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, 

representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda 

Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. A capitalização dos 

juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação 

específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na 

periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial 

(Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais 

operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17 (31/3/2000). Resp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/5/2010 (Recurso Repetitivo). 3. 

Admite-se a comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao 

percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada 

com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios 

(Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 

1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Assim, 

ausente a comprovação da incidência de encargos moratórios abusivos e 

diante da validade do título sob execução, a rejeição dos presentes 

Embargos é medida que se impõe. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC. Custas processuais já recolhidas, pelo que, em razão da 

sucumbência recíproca, condeno a parte Embargante ao pagamento de 

honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa. Intimem-se. Após o transito em julgado, translade-se seja 

anexada cópia desta aos autos executivos e, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença quanto à verba honorária no prazo de 30 (trinta) 
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dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

19 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO GIROTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001343-15.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANTONIO 

CLAUDIO GIROTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILMAR DAVID 

LUCAS POLO PASSIVO: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARQUES DA PAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001344-97.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDIA 

MARQUES DA PAZ DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NEILOR RIBAS NOETZOLD POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CLEITON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001345-82.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:IVAN CLEITON 

DE OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS 

NOETZOLD POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIODINES CAUE RODRIGUES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001253-07.2020.8.11.0007 TESTEMUNHA: DIODINES CAUE 

RODRIGUES DE SOUZA TESTEMUNHA: CLARO S.A. Vistos. Cite-se a 

parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES PASCHOAL (REQUERENTE)

DAVID DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR TERRA PROMETIDA DE NOVO 

MUNDO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001297-26.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS 

GONCALVES PASCHOAL, DAVID DE LIMA OLIVEIRA REQUERIDO: 

ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR TERRA PROMETIDA DE NOVO 

MUNDO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de pedido cautelar objetivando, 

liminarmente, o arresto via sistema BacenJud. O pedido em tela não 

merece acolhimento, tendo em vista que não foram demonstrados os 

requisitos cautelares necessários. Ademais, a possibilidade de bloqueio 

de ativos financeiros via BacenJud apenas pode ser efetivada quando o 

executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à 

penhora, ou, pelo menos, quando forem esgotadas as medidas citatórias 

disponíveis. No presente caso sequer foi tentada a citação da parte 

executada, não havendo, portanto, a estabilização da relação processual. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

-AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-ARRESTO ON-LINE- 

BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DOS REQUSITOS DA MEDIDA CAUTELAR – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO Mesmo à luz do art. 854 do 

CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a 

natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de 

constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do 

executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a 

sua concessão. Destarte, a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros 

via BACENJUD apenas pode ser efetivada quando o executado for 

validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, ou, pelo 

menos, quando forem esgotadas as medidas citatórias disponíveis, e, 

ademais, estejam presentes os requisitos da cautelar, sob pena de 

violação ao princípio do devido processo legal.” (TJ-MS - AI: 

14050208420178120000 MS 1405020-84.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 30/08/2019). Assim, INDEFIRO o pedido de 

bloqueio prévio de ativos financeiros da parte executada. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, CPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZO DIAS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001276-50.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZO DIAS 

CESAR REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que 

a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se IMEDIATAMENTE, tendo em vista a urgência do caso quanto à 

medida liminar. Alta Floresta/MT, 18 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001320-69.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. D. N. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA OAB - 029.637.881-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDILSON DO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.976, CENTRO - CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512-3600. MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA 01 Diligência: GRATUITO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM. JUIZ DE DIREITO DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI PROCESSO nº 1000335-71.2018.8.11.0007 Valor da causa: 

R$ 52,77 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POLO ATIVO: HEITHOR 

FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, menor, nascido em 

04/09/2019, filho de Eledilson do Nascimento Silva e Valdirene de Souza 

da Silva, natural de Alta Floresta -MT, inscrito no CPF sob o nº 

103.145.251 -65, representado neste ato pela genitora VALDIRENE DE 

SOUZA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 18/09/1989, filha 

de Valteir Lopes da Silva e Marilza Gomes de Souza da Silva, natural de 

Alta Floresta - MT, portadora do RG n.º 2045368 -0 SSP/MT e inscrita no 

CPF sob o n.º 029.637.881 -00, residente e domiciliada na Av. Mato 

Grosso, Quadra 05, Lote 05 -B, bairro Boa Vista, Carlinda -MT, CEP: 

78.587 -000, e -mail: valafl55@gmail.com, com telefone para contato (66) 

99200 -3514 / 99232 -8355 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA POLO 

PASSIVO: ELEDILSON DO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, solteiro, 

instalador, portador do RG nº 1825212 -5, inscrito no CPF: 017.069.311 - 2 

3, residente e domiciliado na Rua São Vicente, 199, Boa Nova III, podendo 

ser encontrado ainda no seu local de trabalho: Scarsom, Rua F esquina 

com Rua F -6, Centro, Alta Floresta -MT, CEP: 78.580 -000, telefone: (66) 

98466 -4112 / 3521 -1403 . FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para que efetue no prazo de 15 (quinze) dias o 

pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 52,77 (cinquenta e dois 

reais e setenta e sete centavos) e querendo apresente impugnação, nos 

termos dos artigos 523 e 525 do CPC, conforme decisão, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: R$ 52,77 (cinquenta e dois reais e 

setenta e sete centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Alta Floresta, 19 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete Wottrich Bocardi 

Gestora de Secretaria Autorizada pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52295 Nr: 4436-57.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L Loja de Conveniencias Ltda, Divaldo 

Gomes da Silva, Lisania Kelly da Silva

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

Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0 MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Diante da concordância da Fazenda Pública (fl. 172), DEFIRO o pleito de 

liberação da penhora que recai sobre o veículo Nissan, modelo Livina 16S, 

cor preta, placa OBH9890 (fl. 157), conforme requerido às fls. 162/166, 

permanecendo a penhora formalizada em relação aos demais veículos.

 Segue em anexo o extrato de retirada da restrição.

Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, instrua 

os autos com a Certidão de Dívida Ativa nº 001130/07-A, após, INTIME-SE 

a parte executada, por meio de sua Patrona para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos.

Nada sendo requerido, dê-se nova vista dos autos à Exequente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128301 Nr: 4235-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano, Jacó Carlos Silva 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Jose Schlickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15013/A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:6.611/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

296, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 6319-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 103, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136643 Nr: 1193-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) de fls. 111, com ressalva de "não existe 

o número" bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1353 Nr: 71-48.1993.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEL Companhia de Desenvolvimento de Alta 

Floresta, Cristiano da Guia Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo de 

satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada aos 

autos. Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 15/09/204 sem 

a manifestação da exequente, conforme certidão de fl. 136v, 

reconhecendo a prescrição intercorrente no presente feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando minuciosamente os autos, 

constata-se que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, 

uma vez que o processo permaneceu no arquivo provisório por prazo 

superior a 05 (cinco) anos, contado da decisão que ordenou o 

arquivamento, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública durante 

este lapso temporal. Sendo assim, em observância ao princípio da 

eficiência e nos termos do art. 5°, LXXVII, da CF, onde se prevê como 

garantia fundamental a duração razoável do processo e os meios que 

garantam a celeridade na tramitação, bem como, de acordo com o 

Provimento nº 86/2014-CGJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Novo 

Código de Processo Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

presente execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c 

art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Isento de custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores 

constritos, se houver. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 27-68.1989.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Pereira Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo de 

satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada aos 

autos. Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 16.03.2015, 

sem a manifestação da exequente, conforme certidão de fl.205-v, 

reconhecendo a prescrição intercorrente no presente feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando minuciosamente os autos, 

constata-se que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, 

uma vez que o processo permaneceu no arquivo provisório por prazo 

superior a 05 (cinco) anos, contado da decisão que ordenou o 

arquivamento, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública durante 

este lapso temporal. Sendo assim, em observância ao princípio da 

eficiência e nos termos do art. 5°, LXXVII, da CF, onde se prevê como 

garantia fundamental a duração razoável do processo e os meios que 

garantam a celeridade na tramitação, bem como, de acordo com o 

Provimento nº 86/2014-CGJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Novo 

Código de Processo Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

presente execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c 

art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Isento de custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores 

constritos, se houver. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 13990 Nr: 1966-63.2001.811.0007
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdEAeA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, João Ricardo Moreira - OAB:7881, Rubia Nery Ribeiro 

Guimarães - OAB:6.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo de 

satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada aos 

autos. Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 10.07.2014, 

sem a manifestação da exequente, conforme certidão de fl.121, 

reconhecendo a prescrição intercorrente no presente feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando minuciosamente os autos, 

constata-se que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, 

uma vez que o processo permaneceu no arquivo provisório por prazo 

superior a 05 (cinco) anos, contado da decisão que ordenou o 

arquivamento, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública durante 

este lapso temporal. Sendo assim, em observância ao princípio da 

eficiência e nos termos do art. 5°, LXXVII, da CF, onde se prevê como 

garantia fundamental a duração razoável do processo e os meios que 

garantam a celeridade na tramitação, bem como, de acordo com o 

Provimento nº 86/2014-CGJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Novo 

Código de Processo Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

presente execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c 

art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Isento de custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores 

constritos, se houver. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 25057 Nr: 2152-18.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atilio Valnez Teixeira - 

OAB:25.930-O, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo de 

satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada aos 

autos. Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 17/11/2014 sem 

a manifestação da exequente, conforme certidão de fl. 97, reconhecendo 

a prescrição intercorrente no presente feito. . Ante o exposto, com fulcro 

no art. 240, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, DECRETO A 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Isento de custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, determino a liberação 

de quaisquer bens/valores constritos, se houver. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33591 Nr: 2530-37.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grande Hotel Coroados Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada com o escopo de 

satisfação do crédito constante na certidão da dívida ativa aportada aos 

autos. Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 16.06.2014, 

sem a manifestação da exequente, conforme certidão de fl.90-v, 

reconhecendo a prescrição intercorrente no presente feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando minuciosamente os autos, 

constata-se que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, 

uma vez que o processo permaneceu no arquivo provisório por prazo 

superior a 05 (cinco) anos, contado da decisão que ordenou o 

arquivamento, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública durante 

este lapso temporal. Pois bem, vê-se que a presente demanda restou 

paralisada por prazo superior ao prazo prescricional, “dormindo” no 

arquivo provisório, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão 

ou interrupção do prazo prescricional e sem que o Poder Judiciário tenha 

contribuído com a paralisação do feito, razão porque operou-se a 

prescrição intercorrente da pretensão executiva. Sendo assim, em 

observância ao princípio da eficiência e nos termos do art. 5°, LXXVII, da 

CF, onde se prevê como garantia fundamental a duração razoável do 

processo e os meios que garantam a celeridade na tramitação, bem como, 

de acordo com o Provimento nº 86/2014-CGJ, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição intercorrente. Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, 

do Novo Código de Processo Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da presente execução fiscal e, por conseguinte, com 

fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito. Isento de custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, determino a liberação de 

quaisquer bens/valores constritos, se houver. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Portaria

* A Portaria n. 12/2020 completa encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 39/2020 - Cnpar

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, 

que recomenda procedimentos a serem adotados pelas Centrais de 

Administração das Comarcas, quanto à nomeação/designação de 

servidores para o exercício de cargos em comissão e/ou função de 

confiança;

 CONSIDERANDO as instruções contidas no Ofício Circular n° 5/2011/DRH, 

de 27.9.2011, que recomenda a padronização dos procedimentos de 

execução na expedição de atos administrativos nas Comarcas do Estado;

 CONSIDERANDO pedido do Dr. Alexandre Me inberg Ceroy, Juiz de Direito 

da 3ª Vara Cível desta Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 134/2015/DF, de 4.8.2015, que designou 

a servidora MATILDE VIERA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica 

Judiciário - PTJ, para exercer a função de confiança de Gestora Judiciária 

- PDA-FC, da Secretaria da 3ª Vara Cível.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de Gestora 

Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 3ª Vara Cível, na forma do que 

dispõe o artigo 17 da Lei nº 8.814, de 15.1.2008, com efeitos a partir da 

data da publicação da portaria no DJE.

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

Barra do Garças, 19 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

* A Portaria n. 36/2020-CNpar completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

* A Portaria n. 37/2020-CNpar completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.
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Clique aqui

Caderno de Anexo

 

* A Portaria n. 38/2020-CNpar completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330775 Nr: 3234-97.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Rocha de Souza, Andreia Ribas Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o grau de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que em casos graves da doença se 

faz necessária a utilização de ventilação mecânica para o devido 

tratamento do vírus, INTIME-SE a parte Requerida, antes de analisar o 

pedido de tutela de urgência, para se manifestar, no prazo de 72 (setenta 

e duas) horas, acerca da petição inicial e sobre a possibilidade de 

comprimento da medida, caso determinada.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270040 Nr: 1058-19.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. L. Transportes LTDA, GEISI JACOVOZZI 

CANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o(a) Executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens 

à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, o(a) Executado(a) poderá, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Para pronto pagamento, FIXO honorários em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211708 Nr: 10509-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Maria Jaira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter George Ramalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/05/2020, às 13h 45min (horário de mato grosso), 

a se realizar no edifício do Fórum desta Comarca.

2. PROCEDA-SE a secretaria com as medidas para o cumprimento do ato.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269092 Nr: 376-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morgana Soares Lucas de Oliveira, Maurício 

Soares Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/05/2020, às 14h 30 min (horário de mato grosso), 

a se realizar no edifício do Fórum desta Comarca.

2. PROCEDA-SE a secretaria com as medidas para o cumprimento do ato.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270647 Nr: 1436-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroza de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

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

OAB:RO 4.937

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1436-72.2018.811.0004, 

Protocolo 270647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2479 Nr: 2776-23.1996.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DUTRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2776-23.1996.811.0004, 

Protocolo 2479, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 8802-51.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

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

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 8802-51.2007.811.0004, Protocolo 

75810, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152247 Nr: 2893-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clima Nogueira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

2893-86.2011.811.0004, Protocolo 152247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173281 Nr: 6449-28.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sheila Moreira da Silva, Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 6449-28.2013.811.0004, 

Protocolo 173281, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260582 Nr: 13338-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Vale do Sonho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ferreira Bueno - 

OAB:217597/SSP/SP, Rogerio Antonio Pereira - OAB:95144/s9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 13338-56.2017.811.0004, 

Protocolo 260582, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206786 Nr: 7627-41.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, apresentando o cálculo 

atual da dívida, para posterior expedição de mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290114 Nr: 13063-73.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, LMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca dos documentos 

de fls. 79/89, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323654 Nr: 14853-58.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGdSF, VDdSF, DRFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 1131-60.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Brito Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:22768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Carta de Adjudicação expedida nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 330657 Nr: 3185-56.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unilog Transportes e AMP Logística Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal Unidade Avançada de 

Fiscalização de Barra do Garças, Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, o impetrante trouxe aos autos o documento fiscal exigido 
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(fls. 24), no qual está descrito item do mesmo gênero. Com base nisso, 

extrai-se a probabilidade do direito vindicado pelo impetrante. Já o dano de 

difícil reparação, extrai-se do fato de que o não deferimento imobilizaria os 

ativos da empresa, impossibilitando a circulação de riquezas e seu 

consequente funcionamento.Se não bastasse, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso firmou entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, 

de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir 

infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de 

documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do 

recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for 

contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do 

regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação 

estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José 

Zuquim. Julgado em 19/09/2019).Amparada a mercadoria com o 

documento fiscal correlato (fls. 24), a apreensão se monstra contrária ao 

entendimento acima transcrito.Portanto, demonstrados os requisitos 

autorizadores de concessão da medida liminar, defiro a liberação da 

mercadoria descrita no documento fiscal de fls. 24 e do veículo objeto de 

apreensão do TAD nº 1144692-8.Notifique-se o impetrado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar informações (Lei 12.016/09, art. 7º inciso 

I).Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei 12.016/09).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra 

do Garças/MT, 18 de março de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270040 Nr: 1058-19.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. L. Transportes LTDA, GEISI JACOVOZZI 

CANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Estadual em face de J.B.L Transportes Ltda e outro.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome da executada, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valor parcial da ordem inicial.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Intime-se a exequente para atualizar a dívida e indicar bens passíveis de 

penhora, sem manifestação, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano. 

Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §

§1°, 2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270040 Nr: 1058-19.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. L. Transportes LTDA, GEISI JACOVOZZI 

CANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Ante o exposto, não acolho a pretensão manifestada em exceção de 

pré-execuitividade.2. Condeno a excipiente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução.3. Deferido o pedido de 

penhora online em contas em nome das executadas, via sistema 

BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial. 4. 

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.5. Em relação a Sra. Giseli Jacovozzi Cano Fossen, 

revendo os autos verifica-se que houve a retirada da mesma em 

28/09/2011 do quadro social da empresa, conforme a 2° alteração 

contratual de fls. 34/35, assim, procedo ao desbloqueio dos valores 

constritos em nome da ex-sócia. 6. Dessa forma, intimem-se as partes 

acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem 

oposição de embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente.7. Caso transcorrido o prazo, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 03 de 

fevereiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54197 Nr: 2993-51.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Videlina Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

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

 Certifico que a R.P.V. de folhas 191 referente aos honorários 

sucumbenciais foi cadastrada perante o TRF-1ª Região sob o n° 

0053590-74.2020.4.01.9198; Certifico, ainda, que o Precatório de folhas 

192 da parte autora foi cadastrado no TRF-1ª Região sob o n° 

0072104-75.2020.4.01.9198, devendo os interessados acompanharem 

seu processamento e andamento por meio do site www.trf1.gov.br, 

preenchendo os dados necessários no ícone Consulta Processual, TRF 1ª 

Região, Número do Processo, numeração única (sem ponto e sem hífen) 

acima certificada, conforme extrato juntado às folhas 190.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Diante deste quadro específico, para que a prisão cautelar não se 

transmude em prisão ilegal em razão de possível e futuro excesso de 

prazo e com vistas a diminuir a exposição de pessoa em estado de 

debilidade clínica ao coronavírus, substituo sua prisão cautelar da 

acusada por prisão domiciliar mediante a utilização de monitoração 

eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP), bem como o dever de manter 

endereço atualizado.Expeça-se alvará de soltura em favor da acusada 

Ireni Alexandrina Dias Morais com as respectivas condições.Expeça-se 

carta precatória para o juízo da comarca de Nova Xavantina-MT, com a 

f i na l i dade  de  p roc e d e r  a o  c u m p r i m e n t o  d o  a l v a r á 

expedido.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de março de 

2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 310078 Nr: 7962-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Assis Oliveira, Weverson Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 Destarte, concedo a liberdade provisória a Gustavo Assis Oliveira, 

impondo-lhe as cautelares não prisionais consistentes em: a) 

comparecimento periódico mensal na Cadeia Pública para justificar suas 
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atividades assim que cessar a pandemia; b) manutenção de endereço 

atualizado; c) prisão domiciliar; d) comparecimento em todos atos 

processuais; e) tornozeleira eletrônica. Expeça-se alvará de soltura e a 

respectiva carta precatória para o cumprimento do alvará.Caso, na data 

do cumprimento do alvará, não haja tornozeleira eletrônica, a Direção da 

Cadeia Pública deverá intimar o flagrado para instalar o aparelho assim 

que disponíveis. Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de março de 

2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 317792 Nr: 12062-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheniffer Gomes Rocha, Henrique Miguel 

Gattass de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 Decisão

Autos cód. 317792

Vistos em correição.

Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 

nº. 62 de 17 de março de 2020, na qual. em seu art. 4º, recomenda aos 

magistrados a reavaliação das prisões provisórias.

No caso dos autos, verifico que a acusada se encontra presa 

cautelarmente desde o dia 11/9/2019, portanto há mais de 06 (seis) 

meses.

Foram designadas e redesignadas audiências respectivamente para os 

dias 19.2.2020 (fl. 121); 02.3.2020 (fl. 134); 18.3.2020 (fl. 136) e 

26.3.2020 (fl. 147).

Esta última data (26.3.2020), foi suspensa a realização de audiência ante 

a Portaria nº. 03/2020-Gab. 1º Vara Criminal, posteriormente revogada 

pela Portaria nº. 05/2020-Gab. 1ª Vara Criminal, bem como pela Portaria 

Conjunta/ TJMT nº. 247, de 16 de março de 2020, em razão da pandemia 

do coronavírus, pelo que não há, ao menos por ora, previsão de data para 

a realização da primeira audiência instrutória dos autos.

Diante deste quadro específico, para que a prisão cautelar não se 

transmude em prisão ilegal em razão de possível e futuro excesso de 

prazo não atribuível à defesa, e nem implique em indevida antecipação do 

cumprimento da possível reprimenda (art. 313, § 2º, do CPP), substituo sua 

prisão cautelar por medida cautelar diversa da prisão consistente na 

utilização de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP), bem como 

dever de manter endereço atualizado.

Expeça-se alvará de soltura com as respectivas condições.

Expeça-se carta precatória para o juízo da comarca de Cuiabá-MT, com 

vistas ao cumprimento do alvará expedido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 18 de março de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 330688 Nr: 3193-33.2020.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 1.Vistos em correição.

2.Cumpra-se as determinações de fl. 02.

3.Com o laudo médico, conclusos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 233274 Nr: 11455-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 Por todo o exposto, com fundamento no artigo 397, inciso III, ambos do 

Código de Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, 

com o intuito de absolver sumariamente o denunciado Heverton Gonçalves 

dos Santos, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 155, §4º, II, do 

Código Penal.P.R.I.Feitas as necessárias comunicações e com o trânsito 

em julgado da sentença, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 316135 Nr: 11186-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos 

Santos Souza, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

 2 – Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

 3 – Após, com as razões, desde já autorizo a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 209546 Nr: 9264-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

Afasto a preliminar arguida pela defesa, uma vez que há nos autos a 

presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, pacifico na doutrina 

que o inquérito é um procedimento inquisitorial, não havendo de se falar 

em ausência de contraditório.

No mais, considerando que o crime é de menor potencial ofensivo, restituo 

os autos para o Ministério Público para que se manifeste acerca da 

proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo.

Após, independente de conclusão, expeça-se carta precatória para o 

oferecimento da citada proposta à acusada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 220238 Nr: 2973-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Rodrigues Alves, Jonival Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos.

Autos para o Ministério Público para que se manifeste expressamente 

acerca da proposta de suspensão condicional do processo aos 

denunciados, inclusive apresentando as condições.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 225867 Nr: 6403-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Raia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO APARECIDO FILHO - 

OAB:10147, João Henrique Dias de Conti - OAB:71.515/PR

 Vistos.

Primeiramente não há de se falar em violação do juízo natural da causa, 

uma vez que a presente ação foi retribuída para a 2ª Vara Criminal em 

razão da Resolução n. 09/2018-TP/TJMT que alterou as competências das 

varas criminais da Comarca de Barra do Garças.

Saliento que no crime investigado nos autos não cabe a proposta de 

suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima do delito 

é maior que um ano (artigo 89 da Lei 9.099/95).

Intime-se a defesa para que apresente qualificação das testemunhas 

arroladas no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-64.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CELIO 

AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

POLLYANA SOARES MATOS, THIAGO BORGES ANDRADE POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRYANN FARIAS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da parte 

autora para que manifeste o que entender de direito no prazo de cinco 

dias,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000633-04.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MICAEL 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000634-86.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RODRIGO ALVES 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 13/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322129 Nr: 14105-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito tem vinculação com o 

processo de execução código n° 307281, o qual tramita na 2ª Vara Cível 

desta urbe, para onde foi endereçada a inicial (fls. 04). Assim sendo, 

nota-se o equívoco do distribuidor, razão pela qual determino a 

redistribuição dos autos para o juízo competente.

2. Providencie as baixas e anotações necessárias.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208858 Nr: 8797-48.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Silveira Jager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 . 3. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO nos termos do 487, I do CPC 

a IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução 

de mérito.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT, 
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______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga 

Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208871 Nr: 8810-47.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernando de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 

15.338

 3. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO nos termos do 487, I do CPC a 

IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT, 

______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga 

Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208897 Nr: 8836-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 3. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO nos termos do 487, I do CPC a 

IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT, 

______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga 

Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 224328 Nr: 5508-73.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 .3. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO nos termos do art. 487, II do 

CPC a PRESCRIÇÃO quanto as verbas anteriores ao quinquênio de 

ingresso da inicial, e nos termos do art. 487, I do CPC a IMPROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pela parte autora e a consequente extinção com 

resolução de mérito.Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Após 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95.Barra do Garças/MT, ______ de Março de 2020.Ene Carolina F. 

SouzaJuíza Leiga Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo 

a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca 

MeloJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265082 Nr: 16221-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pereira de Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT, Ronivon 

Parreira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:28022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAYNE BENTO PARREIRA - 

OAB:10.214-B, João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT

 Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para:a)CONDENAR, o Reclamado MUNÍCIPIO DE 

RIBEIRÃOZINHO-MT a pagar a quantia de R$4.224,00 (quatro mil, duzentos 

e vinte e quatro reais) referente à verbas de FGTS do período de 2012 a 

2016, em favor do promovente, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. b)SUGIRO improcedência das verbas de férias, décimo 

terceiro e danos morais. c)RECONHEÇO a prescrição das verbas 

pleiteadas anteriores ao quinquênio do protocolo da inicial, com 

fundamento no Artigo 487, II do CPC.Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT, 

______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga 

Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 283808 Nr: 9352-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Sousa Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICIPAL DE 

BARRA DO GARÇAS-MT - OAB:

 Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para:a) CONDENAR, o Reclamado MUNÍCIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS-MT a pagar a quantia de R$7.449,99 (sete mil, quatrocentos e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) referente à verbas de 

férias e décimo terceiro salários, em favor do promovente, acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.b) SUGIRO improcedência 

dos pedidos de insalubridade e danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do 

Garças/MT, ______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza 

Leiga Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 288973 Nr: 12414-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Souza Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Arantes Pereira da Silva 

- OAB:20410/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95.Após trânsito em julgado, não havendo requerimentos, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT.

(assinado digitalmente) Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga Vistos.Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais 

efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 294712 Nr: 15765-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Dias Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NECY ARAÚJO LUSTOSA 

VIEIRA - OAB:7491-A

 Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para:a) CONDENAR, o Reclamado MUNÍCIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS-MT a pagar a quantia de R$4.053,09 (quatro mil e cinquenta e 

três reais e nove centavos) referente à verbas de férias e décimo terceiro 

salários, em favor do promovente, acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação.b) SUGIRO improcedência dos pedidos de 

FGTS e multas do artigo 477 e 467 da CLT. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do 

Garças/MT, ______ de março de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza 

Leiga Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005021-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES Processo n. 1005021-12.2018.8.11.0006 Nos 

termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos ) e a taxa judiciária no valor de R4 148,98 (Cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) , a que foi condenado nos 

termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar 

mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número único 

do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 19 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000953-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES Processo n. 1000953-87.2016.8.11.0006 Nos 

termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e a taxa judiciária no valor de R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000879-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FLAVIA PIRES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000879-91.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EVELYN FLAVIA PIRES DA 

CRUZ ESPÓLIO: FATIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2. Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 
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subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, 

I, todos do CPC/2015. 3. Juntamente com as primeiras declarações, deve o 

inventariante dar o valor correto da causa que nos processos de 

inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a 

exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite, recolhendo as 

custas processuais complementares, se houver. 4. Após, DETERMINO ao 

nobre gestor judiciário, que encaminhe a presente ação ao distribuidor, 

com o escopo de que certifique se as custas e taxas judiciárias foram 

recolhidas corretamente, observando-se o novo valor atribuído à causa 

pelo autor. 5. Restando recolhida as custas corretamente, forte no artigo 

626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou 

ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, 

também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres 

do referido artigo. 6. Concluídas referidas citações, conforme preconizado 

no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 7. Superado os prazos 

encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes 

interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a 

concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda 

Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins e tempos 

do artigo 630 do CPC/2015. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002343-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002343-87.2019.8.11.0006. AUTOR(A): REGIANE SALES RIBEIRO REU: 

WALDECIR TEOTONIO Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006325-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. B. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006325-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLORINDA MARA BINI GOMES 

MARTINS REQUERIDO: OTAVIO GOMES MARTINS Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000118-73.2019.8.11.0013. AUTOR(A): ELIANA DE ALMEIDA REU: 

MARIA INES PAROLIN ALMEIDA Vistos. 1. Considerando a interposição de 

reconvenção, PROCEDA-SE a anotação, na forma do art. 286, parágrafo 

único do CPC/2015. 2. Após, INTIME-SE a parte autora/reconvinda, na 

pessoa de seu procurador, para contestar a reconvenção, em 15 (quinze) 

dias (art. 316, CPC/2015), bem como para impugnar a contestação e os 

documentos juntados pela parte requerida, no mesmo prazo (art. 350, 

CPC/2015). 3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido. 4. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, DIGA o MPE, em 

15 (quinze) dias. 5. Após, TORNEM-ME conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado. 6. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 136956 Nr: 6204-79.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTMM, RTM, R, ARCM, YCM, PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado JAIME SANTANA ORRO SILVA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 190906 Nr: 8855-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. OFICIE-SE ao laboratório GENE, responsável pela realização da perícia, 

a fim de esclarecer a possibilidade e a probabilidade de resultado 

conclusivo na realização da perícia mediante a exumação do corpo após o 

decurso de lapso significativo desde o óbito, ou seja, há mais de 08 (oito) 

anos.

2. Com a resposta e devidamente certificado, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 223987 Nr: 9929-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO, ANTONIO 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos.

1. OFICIE-SE ao laboratório GENE, responsável pela realização da perícia, 

a fim de esclarecer a possibilidade e a probabilidade de resultado 

conclusivo na realização da perícia mediante a exumação do corpo após o 

decurso de lapso significativo desde o óbito, ou seja, há mais de 08 (oito) 

anos.

2. Com a resposta e devidamente certificado, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 238594 Nr: 7042-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:21373/o

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido ministerial retro e DETERMINO que se dê continuidade 

ao acompanhamento da família pelo CREAS e também pelo CAPSI, pelo 

período de 06 (seis) meses.

2. DEVERÁ o CREAS e CAPSI apresentar relatório detalhado do 

atendimento trimestralmente.

3. DETERMINO que a equipe multidisciplinar do fórum (psicólogo (a) e 

assistente social) realizem o estudo psicossocial na residência da genitora 

e do genitor dos adolescentes, a fim de verificar se ambos estão aptos a 

exercer a guarda compartilhada, fornecendo relatório no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Em tal estudo social os(as) experts pesquisarão in locu e descortinarão 

ao juízo as condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, 

alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub 

examine atende aos interesses e à proteção dos adolescentes.

5. Entregue o parecer pela equipe multidisciplinar, COLHA manifestação 

ministerial pelo prazo de 15 (quinze) dias.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79878 Nr: 6446-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522-B

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 134206 Nr: 3197-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil e art. 226, § 6º da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE a ação, 

DECRETO o DIVÓRCIO de IBERE FERNANDO DE OLIVERA MARTINS e 

GLAUCIA NARDELLI MARTINS, qualificados nos autos, com seus 

consectários civis e religiosos. 15. A requerida voltará a utilizar o nome de 

solteira, qual seja GLAUCIA NARDELLI MARTINS.16. Sem custas, uma vez 

que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. 17. 

Consequentemente, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 
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do matrimônio, que ora se dissolve.18. Após certificação do trânsito em 

julgado, OFICIE-SE ao 29º Cartório Oficial de Registro Civil e Tabelião de 

Notas de Santo Amaro/SP, localizado na Av. Santo Amaro, n° 6635, bairro 

Santo Amaro, Cep: 04701-100, na cidade de São Paulo – SP, e-mail: 

contato@cartoriodesantoamaro.com.br, determinando que proceda à 

inscrição da decisão supra, observando-se as formalidades de estilo.19. 

Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 18 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 186460 Nr: 6043-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:21373/o

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido ministerial retro.

2. OFICIE-SE a Comarca de Rio Branco/MT para que encaminhe a este 

juízo, as mídias correspondentes às audiências deprecadas e realizadas 

em fls. 186/227.

3. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça a Defensoria Pública, para informar quais testemunhas 

deseja que sejam inquiridas em sede de Audiência de Instrução e 

Julgamento.

4. Assim, com a resposta do ofício e decorrido o prazo da parte autora, o 

que deverá ser devidamente certificado, venham os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 189530 Nr: 7956-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia Alvares de 

Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente completou a maioridade civil, DEFIRO o 

pedido retro.

2. OFICIE-SE a Agência da Previdência Social (INSS) do Município de 

Cáceres – MT para que efetue transferência mensal no valor de 18,34% 

do salário mínimo vigente, referente à pensão alimentícia, na conta 

bancária do requerente, qual seja: Agência: 0870, Op: 013, Conta 

Poupança 64426-1, Caixa Econômica Federal, de titularidade de SEMAIAS 

RODRIGUES GONÇALVES, CPF: 071.845.281-07, excluindo-se a 

transferência em conta bancária da genitora do requerente, Sra. Maria de 

Lourdes Rodrigues Gonçalves.

3. Após, nada mais sendo requerido, DETERMINO desde já o arquivamento 

do presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003452-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIJIANE CAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  e letrônico n.º 

1003452-39.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Pugna a parte autora pela 

realização de buscas pelo endereço da parte requerida através dos 

sistemas disponíveis ao juízo (Id. 27096833). 2. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada 3. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em 

busca das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – 

como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de 

lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 4. Isto posto, 

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

na busca do endereço da parte requerida ou manifeste o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Sendo 

cumprida a diligência acima, com a apresentação de novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para a citação e busca e apreensão do bem 

objeto da lide. 6. Contudo, decorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001081-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA DA SILVA CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001081-68.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

pagamento da taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Decorrido “in albis” o 

prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JAIVONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAISA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001027-05.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do CPC/2015, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do 

CPC/2015, DETERMINO a designação de audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 
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Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a 

parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada (art. 334, 

§3º do CPC/2015). 4. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, 

do CPC/2015. 5. A parte requerida poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. 6. Apresentando a parte requerida contestação 

alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 7. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 8. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 9. Por oportuno, presentes os elementos que 

evidenciam a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SEBASTIAO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 30294157.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINEY COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais). Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001080-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CARNEIRO MELO (AUTOR(A))

PAULO RIBEIRO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001080-83.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS 

E DANOS promovida por PAULO RIBEIRO DE MELO e LUZIA CARNEIRO 

MELO em desfavor de JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE LIMA, todos 

qualificados nos autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, a parte 

autora, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas processuais, pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. 3. Com efeito, conforme preceitua o art. 98 do CPC/2015, 

os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios.” 4. Assim sendo, 

não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência da 

parte autora, mesmo porque, não trouxe qualquer documento que 

comprove o alegado. 5. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita somente 

serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a situação de 

hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, 

o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante 

da mera juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem 

presunção relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que 

possa ser deferida em juízo.” (N.U 0000239-05.2012.8.11.0033, 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) 6. Ante 

ao exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(§2º do art. 99 e art. 290, CPC). 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001092-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZERINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001092-97.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por ALZERINA PEREIRA DA 

SILVA. 2. Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos 

Foros Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, inciso VI do 

COJE, a competência para julgar o pedido objetivado na presente ação é 

das Varas Cíveis de feitos geais, vejamos: "Art. 292 – Os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do 

artigo 51, inciso VI , do COJE/MT." 3. Ante Ao exposto, RECEBO a inicial 

nos seguintes termos: 4. EXPEÇA-SE ofício ao Instituto Nacional, Estadual 

e Cartório Distribuidor local e da Justiça Federal requisitando informação 

sobre antecedentes criminais da parte requerente. 5. INTIME-SE o 

representante do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 

109 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). 6. Com o parecer do 

Ministério Público, RETORNE CONCLUSO para apreciação. 7. Por fim, 
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presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO o benefício da 

gratuidade de justiça. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003335-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  e let rônico n . 

1003335-19.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista que o processo já 

se arrasta desde maio/2017 sem que a parte requerida tenha sido citada 

ou o bem sido apreendido, ademais, não tendo demonstrado a parte 

requerente que vem promovendo diligências no sentido de localização do 

veículo ou da parte requerida, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova diligências úteis para o deslinde do feito, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito. 2. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005605-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA (REU)

PEDRO DA SILVA LARA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

Imissão na Posse a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO FLORES, ESPÓLIO DE MAURO 

JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, GILSON FERREIRA DA ROCHA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, 

LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO 

FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, 

JOSE VELOZO FILHO, JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, 

ISADORA QUINTÃO TAVARES - OAB:23059, JANA BORGES 

VENARUSSO - OAB:19933, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684, THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

HELIO BERNARDO DE SANTOS, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Interdito Probitório c/c Reitegração 

de Posse movida por Pedro Francisco Flores e Espólio de Mauro Jorge da 

Cunha em face dos citantos acima especificados e Outros, tendo como 

objeto da ação o imóvel matriculado sob o nº 7.315, Livro nº 2-E-3, 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres, imóvel "Lote nº 

22, Quadra 08, Zona Rural, Setor 03 em Cáceres/MT. Os autores 

adquiriram a propriedade do imóvel em 29 de setembro de 1997, no 

entanto a aludida área vem sendo objeto de invasões .

Despacho/Decisão: Autos do Processo de código n. 167687.Vistos.1. 

Tendo em vista que o acórdão juntado às fls. 441/455-verso deu 

provimento ao recurso de apelação anulando a sentença de extinção de 

fls. 424//424-verso e determinou a citação por edital dos requeridos que 

ainda não foram citados, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para citação dos requeridos: AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, HÉLIO BERNARDO DE SANTOS E DORACI 

GONÇALVES SOUZA ROCHA, seguindo-se à risca as formalidades do art. 

257 do CPC/2015, consignando-se as advertências do despacho inicial.2. 

Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.3. Após, 

com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do CPC/2015 

NOMEIO como curadora especial da parte requerida a Defensoria Pública 

desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação com o 

encaminhamento dos autos.4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender pertinente.5. 

Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente para, 

no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção.6. Decorrido este 

último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para demais 

deliberações.7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 09 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marco Antonio Viana 

Matheus Rodrigues, digitei.

Cáceres, 18 de março de 2020

Marco Antonio Viana Matheus Rodrigues aut. Art. 1205/cngc Escrevente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO FLORES, ESPÓLIO DE MAURO 

JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, GILSON FERREIRA DA ROCHA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, 

LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO 

FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, 

JOSE VELOZO FILHO, JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 
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- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, 

ISADORA QUINTÃO TAVARES - OAB:23059, JANA BORGES 

VENARUSSO - OAB:19933, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684, THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

HELIO BERNARDO DE SANTOS, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Interdito Probitório c/c Reitegração 

de Posse movida por Pedro Francisco Flores e Espólio de Mauro Jorge da 

Cunha em face dos citantos acima especificados e Outros, tendo como 

objeto da ação o imóvel matriculado sob o nº 7.315, Livro nº 2-E-3, 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres, imóvel "Lote nº 

22, Quadra 08, Zona Rural, Setor 03 em Cáceres/MT. Os autores 

adquiriram a propriedade do imóvel em 29 de setembro de 1997, no 

entanto a aludida área vem sendo objeto de invasões .

Despacho/Decisão: Autos do Processo de código n. 167687.Vistos.1. 

Tendo em vista que o acórdão juntado às fls. 441/455-verso deu 

provimento ao recurso de apelação anulando a sentença de extinção de 

fls. 424//424-verso e determinou a citação por edital dos requeridos que 

ainda não foram citados, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para citação dos requeridos: AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, HÉLIO BERNARDO DE SANTOS E DORACI 

GONÇALVES SOUZA ROCHA, seguindo-se à risca as formalidades do art. 

257 do CPC/2015, consignando-se as advertências do despacho inicial.2. 

Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.3. Após, 

com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do CPC/2015 

NOMEIO como curadora especial da parte requerida a Defensoria Pública 

desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação com o 

encaminhamento dos autos.4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender pertinente.5. 

Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente para, 

no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção.6. Decorrido este 

último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para demais 

deliberações.7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 09 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marco Antonio Viana 

Matheus Rodrigues, digitei.

Cáceres, 18 de março de 2020

Marco Antonio Viana Matheus Rodrigues aut. Art. 1205/cngc Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

COMPARECER NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO

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

Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, compareça no Cartório 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à retirada da 

documentação original remetida pelo Detran/MT (novo documento do 

veículo em nome da parte autora).

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR QUANTO O PETITÓRIO DA PARTE REQUERIDA

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

Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste quanto ao 

teor do petitório da parte requerida (fls. 158/165), onde esta informa que 

os valores devidos a requerente (R$ 26.442,16 reais) encontram-se 

depositados no feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO

Certifico que analisando os autos verifica-se que a parte requerida 

manifestou tempestivamente quanto ao cumprimento da sentença exarada 

(Impugnação ao Cumprimento), efetuando ainda depósito vinculado ao 

feito relativo a quantia devida a parte autora.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76323 Nr: 3005-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACARIA LLANTO MAMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 305.323, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário
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M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005605-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA (REU)

PEDRO DA SILVA LARA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005605-45.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA 

POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA ajuizada por CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO – 

LTDA em face de PEDRO DA SILVA LARA e CREUSA CONCEIÇÃO 

RIBEIRO DE LARA, todos qualificados nos autos. 2. Assevera a parte 

autora em sua inicial (Id. 24145895 e documentos anexos) que é legitima 

proprietária do imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara, objeto das 

matrículas n. 20.510 e 48.397 registradas no Cartório do 1º Ofício de 

Cáceres/MT, além e ser detentora dos direitos possessórios de uma área 

remanescente no referido imóvel, de 100 ha (cem hectares), adquiridos 

por meio dos contratos de promessa de compra e venda (Ids. 24145899 e 

24145900) da Sra. Adayr Mendes de Lara, totalizando, então, numa área 

de 200,6709 (duzentos hectares, sessenta e sete ares e nove centiares). 

3. Afirma que exerce suas atividades como mineradora na área de 

matrícula n. 48.397 com 50.039 (cinquenta hectares e trinta e nove 

centiares), desde o ano de 1989, tendo adquirindo definitivamente área em 

2014, quando teve sua posse turbada pelos ora requeridos, propondo 

então a ação de interdito proibitório (nº. 9386-68.2014.811.0006) em 

trâmite pela 3ª Vara Cível desta Comarca. 4. A autora requer, portanto, 

imissão na posse do imóvel de matrícula n. 20.510 com área de 50,6319 ha 

(cinquenta hectares sessenta e três ares e dezenove centiares), assim 

como na área de posse remanescente do referido imóvel, insto é, 100ha 

(cem hectares), em um total de 150,6319ha (cento e cinquenta hectares 

sessenta e três ares e dezenove centiares), sendo a referida área 

ocupada por permissão da proprietária anterior (Sra. Adayr M. Lara) que é 

irmã e cunhada dos requeridos, tendo estes ajuizado ação de usucapião 

no ano de 2009, contudo, julgada improcedente, com trânsito em jugado já 

certificado. 5. Despacho de Id. 26561630 determinou designação de 

audiência de conciliação, postergando a análise do pedido liminar para 

depois do ato. 6. Ao Id. 27005846 requereu a parte autora pelo 

cancelamento da sessão de conciliação, contudo, indeferido pelo juízo 

ante a ausência de manifestação da parte requerida (Id. 27479905). 7. 

Conforme certidão de Id. 27840178 a sessão de conciliação fora 

designada para a data de 05/02/2020 às 16h30min, pugnando novamente 

a autora pela sua não realização. 8. As partes requeridas não foram 

citadas, consoante AR’s de Ids. 28359949 e 28359952, onde constam 

como “ausentes”. 9. Termo de audiência é visto ao Id. 28896641, ocasião 

em que não houve tentativa de conciliação em razão do não 

comparecimento da parte requerida no ato. 10. Decisão de Id. 28904053 

determinou designação da audiência de conciliação, bem como a citação 

dos requeridos por meio de oficial de justiça. 11. A parte autora, aos Ids. 

30180971 e 30180973, reitera pela análise da liminar vindicada, visto que a 

sessão de conciliação fora designada somente para o dia 12/05/2020, o 

que estaria lhe causando inúmeros prejuízos, visto que a demanda tramita 

desde o mês setembro de 2019, sem o análise do pedido inicial. É o relato 

do necessário Fundamento e DECIDO. 12. Os fatos narrados na inicial, 

bem como os documentos a ela acostados permitem, pelo menos nesta 

fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, 

restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, visto que a 

ação fora ajuizada em 22/09/2019, sendo postergada a análise do pedido 

liminar para depois da realização da sessão de conciliação, o que ainda 

não ocorreu, sendo esta designada para data futura. 13. Ressalto que a 

análise do pedido liminar se mostra necessária neste momento, vez que já 

passados quase 06 meses da interposição da ação e a audiência de 

conciliação ainda não ocorreu, tendo sido designada apenas para o mês 

de maio, somado ao fato de que os requeridos ainda não foram 

localizados para citação. 14. Ora, conforme comprovado pela parte 

requerente, a área objeto da lide fora adquirida mediante de instrumento de 

promessa de compra e venda constante aos Ids. 24145899 e 24145900, 

outrossim, consta ao Id. 24145902 as cópias dos atos processuais que 

demonstram a improcedência da demanda de usucapião ajuizada pelos 

requeridos (Autos n.º 6967-51.2009.811.0006 – Cód. 91850), onde se 

restou comprovado que os requeridos não possuem posse imóvel com 

animus domini devido à mera permissão ou tolerância de residência no 

local. 15 Por todo o exposto, entendo que há elementos suficientes a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente, prevista no 

art. 300 do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 16. Ademais, não 

vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, ou dano à parte requerida, visto que, conforme se colhe 

dos autos, a requerida possui residência na zona urbana desta Comarca. 

17. Sobre a tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta 

que: “Não existe discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela 

provisória, ou seja, o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder 

ou não a tutela provisória imaginando que ambas as soluções serão 

consoantes com o direito. Estando preenchidos no caso concreto os 

requisitos legais, o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, também 

sendo obrigado a indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão 

preenchidos. Será teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a 

presença dos requisitos, mas, por acreditar que a melhor solução é a não 

concessão da tutela provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo 

ausentes os requisitos, resolve por concedê-la por entender essa solução 

a mais oportuna ou conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação 

do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória em 

razão da utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo 

indeterminado ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória 

de urgência, como se pode notar dos requisitos “elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas 

também na tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como 

“abuso do direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas 

essa liberdade valorativa no preenchimento dos requisitos não se 

confunde com a liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A 

decisão está condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua 

interpretação é indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa 

atividade.”. (in Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora 

JusPodivm:2016. Página 422). 18. A ação de imissão na posse constitui 

ação real de quem tenha título legítimo para se imitir na posse do bem. Ou 

seja, socorre aquele que, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da 

coisa. Nesse sentido, o artigo 1.228, caput, do Código Civil dispõe que: “o 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha.”. 

19. No vertente caso, em atenção aos documentos juntados nos autos, 

verifico a probabilidade do direito da autora, tendo em vista os 

instrumentos de promessa de compra e vendas de Ids. 24145899 e 

24145900, bem como, as matrículas do imóvel acostada nos Id. 24145897 

e 24145898 apontam que houve a transmissão da propriedade do imóvel 

aos autores em razão da aquisição do bem – compra – tendo como 

transmitente a Sra. Adayr Mendes de Lara. 20. Assim entendendo, com 

amparo no artigo 300, do CPC/2015, DEFIRO a tutela de urgência 

requerida, autorizando a imissão da parte autora na posse do imóvel 

denominado Fazenda Santa Bárbara, situada às margens da rodovia BR 

070, quilômetro 708 em Cáceres - MT, objeto das matrículas nº. 20.510 e 

48.397, do serviço extrajudicial de registro de imóveis do 1º ofício desta 

comarca de Cáceres – MT. 21. Para tanto, EXPEÇA-SE mandado judicial de 

imissão na posse, para que, no prazo de 15 dias, os requeridos promovam 

a desocupação do imóvel, sob pena de configurar crime de 

desobediência. 22. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte dos requeridos, FIXO a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 23. Ainda, tratando-se a demanda de direitos disponíveis e, não 

havendo ainda a citação dos requeridos, tampouco estes manifestado 

pela sua não realização, MANTENHO a audiência de conciliação designada 

para o dia 12/05/2020 às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as 
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partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública. 24. INTIME-SE a parte autora através de seus 

advogados via DJE para o comparecimento à audiência de conciliação 

designada, consoante determinação do art. 334, §3º do CPC. 25. CITEM-SE 

e INTIMEM-SE os requeridos por meio do oficial de justiça, conforme já 

determinado ao Id. 28904053. 26. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do CPC/2015, devendo ser certificado o prazo destes 

instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 27. Na hipótese de a parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC/2015, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC/2015. 28. Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 29. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 30. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000673-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEILSON WILKER GONCALVES BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000673-77.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de NEILSON WILKER GONCALVES BATISTA, ambos qualificados nos 

autos. 2. Ao Id. 29635188 foi deferida pelo juízo a liminar de busca e 

apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA TOYOTA; MODELO 

COROLLA FLEX GLI 1.8 16V AT FLEX A/G 4P; ANO/MOD: 2012/2013; 

CHASSI 9BRBL42E4D4736303; PLACA NPN-6473; COR PRATA e 

RENAVAM nº 463176219, sendo que a referida veículo fora apreendido 

na data de 11/03/2020, ocasião em que houve a citação do requerido 

conforme certificado pelo oficial de justiça ao Id. 30167258. 3. O requerido 

em sua manifestação (Id. 30488918 e anexos) informou a purgação da 

mora apresentando comprovante de pagamento datado de 18/03/2020 (Id. 

30488921), requerendo também pela concessão da gratuidade de justiça. 

É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. 4. Sem mais delongas, 

a apreensão do veículo se deu em 11/03/2020, sendo esta também a data 

da juntada da certidão de diligência nos autos. O pagamento do valor 

integral apresentado na inicial (R$ 28.517,53 – vinte e oito mil quinhentos e 

dezessete reais e cinquenta e três centvaos) ocorreu no dia 18/03/2020, 

ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 3º do 

Dec. Lei nº 911/69, in litteris: “§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus.” 5. Ocorre que, o prazo para a purgação da 

mora, conforme entende a jurisprudência pátria, é contado a partir da 

juntada do cumprimento da diligência nos autos, como dito no item anterior, 

se deu em 11/03/2020, enquanto a purgação da mora se deu em 

18/03/2020. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA PURGA DA MORA. O 

prazo para purga da mora, previsto no art. 3º, § 1º e § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação 

cumprido. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo 

de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70059005769, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann 

Júnior, Julgado em 29/05/2014). TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70059005769 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/06/2014." (grifo nosso) 

6. É importante salientar que o prazo descrito no § 2º do art. 3º do Dec. Lei 

nº 911/69 é um prazo processual, evidentemente, será contado em dias 

úteis (art. 219 do CPC/2015) e se excluirá o dia do começo e incluirá o dia 

do vencimento (art. 224 do CPC/2015), deste modo, tenho que a purgação 

da mora pelo requerido é plenamente tempestiva. 7. Pois bem, purgada a 

mora pelo requerido na totalidade do valor contido na exordial e dentro do 

prazo descrito na legislação vigente, não há óbice a restituir o bem ao 

requerido. Neste sentido, eis o entendimento dos tribunais nacionais: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA 

PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. 

O STJ submeteu a matéria ao regime dos recursos repetitivos (REsp 

1.418.593/MS) e definiu a necessidade de realizar o pagamento da 

integralidade da dívida para a purgação da mora no contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, e não somente o 

pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015.” “Ementa: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de 

posição jurídica. Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé 

objetiva. Venire contra factum proprium. Caso concreto em que o credor 

criou na devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento 

dos valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a 

determinação de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para 

proporcionar efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. 

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo 

parcialmente provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21588174620148260000 SP 2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 03/03/2015.” 8. Forte em tais fundamentos ACOLHO A 

PURGAÇÃO DA MORA consubstanciada no pagamento da integralidade 

do débito nos termos e valores descritos na petição inicial e, por 

conseguinte, REVOGO A LIMINAR de Id. 29635188 e DETERMINO 

expedição do mandado de restituição do veículo em favor do requerido. 9. 

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

apresente conta bancária para levantamento dos valores depositados nos 

autos e manifeste quanto ao término e quitação do contrato valendo-se o 

silêncio como quitação. 10. Apresentados os dados bancários, 

DETERMINO desde já a expedição do competente alvará, devendo o gestor 

judiciário se atentar quanto aos poderes outorgados na procuração ao 

advogado. 11. Havendo manifestação além da apresentação dos dados 

bancários, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 12. Por oportuno, quanto ao pedido de gratuidade 

de justiça pela parte requerida, entendo que necessário se faz a juntada 

de novos documentos que evidenciem a condição hipossuficiente, visto 

que o holerite juntado apresenta renda líquida mensal de quase três 

salários mínimos vigentes. 13. Isto posto, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC/2015, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente demais elementos que comprovem a condição de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001085-08.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, presentes os 

elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte autora e por ser 

tratar de pessoa idosa, DEFIRO os benefícios de gratuidade de justiça e 

prioridade na tramitação com fulcro no art. 98 do CPC/2015 e art. 71 da Lei 
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n. 10.741/2003. 2. Passo seguinte, presentes os requisitos legais da 

petição inicial, estabelecidos no art. 319 do CPC/2015, RECEBO inicial nos 

seguintes termos: 3. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata 

de relação consumerista, com possível lesão a parte hipossuficiente, 

restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. 4. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a 

contrario sensu. 5. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela feito pela parte autora e, DETERMINO que a parte requerida 

PROCEDA com a imediata suspensão de eventual cobrança a respeito do 

débito em litígio, bem como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto 

aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, 

que PROCEDA com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data 

da citação/ intimação desta decisão. 6. Dada a aparente relação de 

consumo, CONCEDO ao autor os benefícios do código consumerista, e 

nesse sentido, nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC, PROMOVO a 

inversão do ônus da prova. Assim sendo, no prazo para a contestação, 

deverá a parte requerida fornecer as cópias de todos os contratos 

celebrados com a parte autora que se refiram aos descontos indicados e 

questionados na petição inicial, sob pena de não os apresentando, 

sujeitar-se às medidas coercitivas no sentido da exibição dos contratos. 7. 

Ainda, tratando-se a demanda de direitos disponíveis, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública. 8. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para o comparecimento na audiência de conciliação a ser 

designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 9. EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação da parte requerida, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 10. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 11. Apresentando a 

parte requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 

e 351 do CPC/2015). 12. Ressalto que, a ausência de qualquer das partes 

na audiência designada, acarretará em multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça, na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do 

CPC/2015, exceto se, ambas as partes em conjunto, manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do 

CPC/2015). 13. Após a realização da audiência de conciliação, sendo 

obtido ou não acordo, que deverá ser lavrado termo num ou noutro 

sentido, havendo ou não contestação e réplica, CERTIFIQUE-SE e 

RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins do artigo 347 do 

CPC/2015. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE KELLI DE SOUZA (REQUERIDO)

VANIA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001050-48.2020.8.11.0006. Vistos 1. Considerando a Resolução n.º 

05/2014 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

fixou a competência material da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT como 

sendo competente para processar e julgar demandas afetas à família e 

sucessões, DECLARO incompetente a Segunda Vara Cível desta Comarca 

para processamento da missiva. 2. Ante o exposto, DETERMINO a 

redistribuição da missiva de acordo com as novéis competências das 

varas desta unidade jurisdicional. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001093-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001093-82.2020.8.11.0006. Vistos 1. Considerando que a Resolução n.º 

05/2014, do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

fixou a competência material da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, como 

sendo competente para processar e julgar demandas afetas às Fazendas 

Públicas, DECLARO incompetente a Segunda Vara Cível desta Comarca 

para receber e dar cumprimento a presente missiva. 2. DETERMINO, por 

conseguinte, o encaminhamento da missiva ao cartório distribuidor desta 

comarca, para que seja redistribuída de acordo com as novéis 

competências das varas desta unidade jurisdicional. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000867-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000867-77.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de DANIELLE DA CONCEICAO, ambos qualificados 

nos autos. 2. Diante da informação de pagamento das custas 

processuais, recebo o pedido inicial nos seguintes termos: 3. 

Demonstrada pela parte requerente a relação contratual que mantém com 

a parte requerida (Id. 30015702), tendo por objeto o bem cuja busca e 

apreensão pretende, a saber: VEÍCULO MARCA/MODELO: CITROEN/C3 

GLX 1.4/ GLX SONORA 1.4 FLEX 8V 5P G TIPO:1; ANO:2008; COR: 

PRETA; PLACA: NIY-6834; CHASSI: 935FCKFV88B538531. 4. Demonstrou 

também a mora da parte requerida, mediante apresentação de instrumento 

de protesto do título (Id. 30015707), conforme autoriza a jurisprudência 

pátria. 5. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o §7º daquele 

comando legal. 6. Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o 

efeito de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem acima descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo 

Requerente. 7. Cumprida a medida, CITE-SE o requerido para responder, 

em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a 

integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão estar computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que ARBITRO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. 8. CONSIGNE-SE que, 05 (cinco) dias após 

executada a medida, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do 

bem no patrimônio da parte requerente, estando esta autorizada a 
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transferir a propriedade do bem junto às repartições competentes, para si 

próprio ou para terceiro por ela indicado. 9. DEFIRO os benefícios 

constantes do artigo 212, §§1º e 2° do CPC/2015, bem como, fica desde já 

autorizada a prerrogativa §§1° e 2° do artigo 846 do mesmo diploma legal, 

devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, 

podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. 10. 

Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao cumprimento do 

mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando obtiverem 

informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser encontrado o 

veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido expresso da parte 

autora, sob pena de não recebimento das diligências em excesso. 11. 

Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências realizadas em 

locais aleatórios e sem respaldo de informações consistentes, desde já 

saliento que em caso de procedência da ação, não haverá condenação da 

parte requerida ao pagamento das referidas despesas. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001084-23.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes 

do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito juízo deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001091-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DOS SANTOS SANCHES OAB - MS24165-A (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001091-15.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito juízo deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004090-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA OAB - SP339661 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MICENO PINEIS MEZA BONFIETTI OAB - MS10573 

(ADVOGADO(A))

CARLA RODRIGUES DE SANTANA OAB - MS11606 (ADVOGADO(A))

JESSICA TRABULSI DE CASTRO OAB - MS18574 (ADVOGADO(A))

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL FRANCISCO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo legal, respeitada a portaria-conjunta nº 249 2020, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de intimação da parte requerida para prestar depoimento 

pessoal, conforme decisão prolatada (ID. Num. 30477935) com supedâneo 

do artigo 82, § 1º do Codex processual. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 19 de março de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001900-39.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA CUYABANO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Designo nova audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 04 de junho de 2020, às 14:00 horas. Expeça-se o necessário para 

intimação das partes. Concomitantemente, ficam intimados para 

comparecimento na pessoa de seus Procuradores. O não comparecimento 

implicará na aplicação de multa. Postergo o saneador por ocasião da 

audiência, acaso não seja concretizada composição. Caceres, 19 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001107-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(AUTOR(A))

MARCIO CLEIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 41 de 654



Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001107-03.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIO CLEIS GONCALVES, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC 

AGR FED DE CACERES MT REU: GASPAR SCHMIDT Designo o dia 04 de 

junho de 2020, às 14:30 horas para o comparecimento das partes, nos 

termos do art. 139 do CPC. Expeça-se o necessário para intimação das 

partes. O não comparecimento implicará na aplicação de multa. Caceres, 

19 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005183-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SILVA DE BARROS 05322259104 (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005183-70.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: LEANDRO SILVA DE BARROS 

05322259104 Certifique a escrivania acerca da tempestividade ou não dos 

embargos de declaração. Após, intime a parte Autora para manifestar 

sobre os embargos - id. Num. 28822989 , no prazo de 05 dias. Caceres, 

19 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003308-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 74.340,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NELIO 

DAUZACKER MACIEL CAMPOS Endereço: Rua JOSE ATALA, 451, JARDIM 

DO TREVO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: LF 

CONSTRUTORA LTDA - ME Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, 1982, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que manifeste-se acerca da 

petição de ID 29248536. Cáceres-MT, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006511-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA OAB - MS9070 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BATISTA FLORES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006511-35.2019.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SEM NÚMERO, NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE BATISTA FLORES Endereço: Rua 

Padre Cassemiro, 40, casa, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça de ID 28924982, 

requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FORNANCIARI TEIXEIRA (EXECUTADO)

MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI (EXECUTADO)

 

Reintero a intimação de id 28352800 para que o causídico recolhas às 

custas da diligência do oficial de justiça para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no valor de 70 (setenta) reais e no prazo de 03 

(três) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-78.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006825-78.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.278,60 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CARLOS CESAR BARROS DA SILVA 

Endereço: Rua das Opalas, 514, Cohab Velha, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, Torre A, 12 andar - CJ 82, VILA GERTRUDES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

15 dias. Cáceres-MT, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

DENISE SILVA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO LAVAGNOLLI (REU)

LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000559-41.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE REZENDE REU: VITORIO 

LAVAGNOLLI, LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI Vistos e etc... Esclareça 

a parte autora a razão da ausência da testemunha, bem como informar se 

insiste em sua oitiva, no prazo de 10 dias. Cáceres/MT, 19 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005975-24.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc... 

Como as partes sinalizaram na fase postulatória quanto ao interesse na 

produção de todos os meios de prova admitidos, nos termos do art. 139, 

VI do Código de Processo Civil, faculto-lhes a especificação das provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando a necessidade, 

finalidade e pertinência à solução da lide. Decorrido o prazo retorne 

concluso para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (REU)

JULIANO ALVES MACEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002195-13.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA REU: JULIANO ALVES 

MACEDO, AILTON BONFIN BASTOS FILHO Vistos e etc. Tendo em vista 

que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação das partes, 

determino a continuação da instrução. Designo continuação da audiência 

de instrução para o dia 04 de junho de 2020 às 15:40 horas. Intimem as 

partes novamente, bem como seus respectivos procuradores, nos 

mesmos termos da decisão de id. 21014894. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 

de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 6659-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PINOW PJ(Joopy Modas), JOSIANE 

PINOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

a penhora via BACENJUD restou inexitosa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINGERS CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ELIAS JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001366-66.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: FINGERS CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL 

BASICO LTDA ME - ME, ELIAS JOSE DO NASCIMENTO Em agosto de 2017 

a parte depositou diligência para cumprimento do mandado - id. Num. 

9382326. Deliberado pela restituição, a Direção do Fórum informou que o 

dinheiro disponível foi rateado entre os Oficiais de Justiça no valor de R$ 

42.614,02 reais. Consta ainda saldo no valor de R$ 31,39 na conta 

depositada. Frente às informações, e sendo informado saldo, acredita 

este juízo que o valor disponível deve ser disponibilizado para a parte - 

conta informada no id. Num. 24195922, e a diferença, deve ser devolvida 

pelos Oficiais de Justiça. Por outro lado, acaso o responsável pela conta 

entenda que o valor disponível não seja passível de liberação, solicite à 

Direção do Fórum que adote as providências necessárias para que os 

Oficiais de Justiça que foram beneficiados com o vultoso valores 

procedam a restituição proporcional para estes autos, adstrito ao valor 

depositado pela parte. Em síntese, oficie para a Direção do Fórum 

requisitando que adote as providências pertinentes para restituição do 

valor depositado, seja liberando o valor disponível na conta, assim com 

intimação dos Oficiais de Justiça para procederem a devolução da 

diferença e/o informe o nome dos beneficiários. No último caso, 

providencie a escrivania a expedição de crédito para fins de cobrança 

pela parte interessada. Informe o Credor se o acordo esta sendo 

cumprido, em 15 dias. Caceres 19 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001067-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO SANTOS MOTA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001067-84.2020.8.11.0006. AUTOR: DL 

COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA REU: THULIO 

SANTOS MOTA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO INIBITÓRIA com pedido de 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DANOS MATERIAIS 

ajuizada por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA em face de THULIO SANTOS MOTA. O autor relata em sua inicial a 

existência de relação comercial por meio do chamado e-commerce. Em 

síntese, comentou que: “A autora, conforme a própria razão social elucida, 

é empresa de comercialização de produtos eletrônicos atuante no 

mercado nacional há mais de 16 (dezesseis) anos e, atualmente, a única 

distribuidora dos produtos da marca XIAOMI/Mi em território brasileiro, 

reconhecida como oficial pela fabricante chinesa. Em 16 de dezembro de 

2019, o réu adquiriu através da plataforma digital MI administrada 

nacionalmente e pela autora (www.mi.com), um patinete elétrico da marca 

XIAOMI M365 PRETO (PX 251 PRE), nº de série DL 0911392600014 e 

número de série XIAOMI 16133/00717477, Hub Motor Assembly: 

3LB9818LRB1291, Lithium Battery: 2JCGJ18LTB5792, Control Board 

Assembly: 3NH4F18LLB2945 cuja venda é identificada pela nota fiscal da 

NF 001.046.259, faturada em 17/12/2019, no valor de R$ 3.314,31, sendo 

contratada para realizar a entregado do produto no domicílio do Réu, a 

empresa JADLOG, inscrita no CNPJ 04.884.082/001-35. (Doc. 01– 1ª 

Compra - NF 001.046.259 Patinete SN 16133/00717477). Ao receber o 

produto em sua residência no dia 04/01/2020 (sábado), o réu recusou 

diretamente ao entregador o recebimento do patinete, contatando a autora 

através do aplicativo WhatsApp para comunicar vício no produto, 

aduzindo que a devolução se deu pelo fato de a embalagem estar rasgada 

e amassada e que o produto, mesmo estando conectado à tomada não 

estava funcionando, exigindo , inclusive a imediata remessa de outro 

produto (...) Em que pese ao relato do consumidor através do canal de 

atendimento pelo aplicativo WhatsApp, cumpre esclarecer que a 

informação da recusa do produto pela transportadora JADLOG foi 

disponibilizado apenas em 10/01/2020 e o produto efetivamente entregue 

nas dependências da autora em somente em 20/01/2020. Nesse ínterim, 

considerando transparência e boa conduta da autora em face da 

abordagem impositiva, insistente e agressiva do réu na imediata remessa 

de um novo produto ou a restituição do valor, a Autora informou que 

reenviaria um novo produto em virtude do procedimento de entrega, mas 

que tal processo demandaria o recebimento do produto recusado nas 

instalações da autora (...) Entretanto, para absoluta surpresa e 

consternação da autora, quando do recebimento do produto recusado 

pelo réu, constatou-se que o patinete recusado e devolvido à autora não 

correspondia ao patinete XIAOMI M365 PRETO (PX 251 PRE), nº de série 

DL 0911392600014 e número de série XIAOMI 16133/00717477, Hub Motor 

Assembly: 3LB9818LRB1291, Lithium Battery: 2JCGJ18LTB5792, Control 

Board Assembly: 3NH4F18LLB2945 cuja venda é identificada pela nota 

fiscal da NF 001.046.259 faturada em 17/12/2019, mostrando-se uma 

situação pontual e que deflagou um procedimento interno da autora para 

que fossem apuradas eventuais falhas no processo de entrega, conforme 

boletim de ocorrência nº 2020-005322714-001, datado de 31/01/2020. 

(Doc. 02- boletim de ocorrência nº 2020-005322714-001). Assim 

considerando que o produto recusado pelo consumidor e devolvido à 

autora sequer era um item por ela importado e distribuído no mercado 

nacional e para que o réu não fosse desassistido, a Requerente realizou a 

restituição integral e atualizada do valor pago pelo consumidor em 

29/01/2020, pelo mesmo meio em que fora realizado o pagamento e nos 

exatos termos que o réu exigiu, ou seja, via conta mercado pago. 

Esclareça-se: A Autora efetuou a restituição do valor do produto ao Réu 

por liberalidade e visando encerrar a questão da reclamação enquanto a 

fraude a qual havia sido exposta fosse apurada pelas autoridades 

competentes. Fato é que naquele momento, o patinete XIAOMI M365 

PRETO (PX 251 PRE), nº de série DL 0911392600014 e número de série 

XIAOMI 16133/00717477, Hub Motor Assembly: 3LB9818LRB1291, Lithium 

Battery: 2JCGJ18LTB5792, Control Board Assembly: 3NH4F18LLB2945, 

estava em local desconhecido para a Autora e, por não haver meios de, 

na ocasião, afirmar com certeza que a fraude havia sido praticada pelo 

próprio consumidor, no caso, o Réu, optou-se por fazer a restituição. 

Ciente do êxito na restituição, em 02 de fevereiro de 2020, o réu efetivou 

outra compra de um novo patinete elétrico da marca XI AOMI M365 PRETO 

(PX 251 PRE), nº de série DL 0851353550000 2 e número de série XIAOMI 

16133/00683223, Hub Motor Assembly: 3LB9818LHC1735, Lithium Battery: 

2JCGJ18LKB4840, Control Board Assembly: 3NH4F18L7B3914 cuja venda 

é identificada pela nota fiscal da NF 001.049.143, faturada em 04/02/2020, 

utilizando-se dos meios de atendimento da autora para comunicar a nova 

compra. (Doc. 03 – 2ª Compra – NF 001.049.143 Patinete SN 

16133/00683223). Nessa oportunidade o Réu também fez variadas 

ameaças à autora no sentido de oferecer reclamações junto ao Procon, 

ingressar com demandas judiciais com pretensão indenizatória, expor 

negativamente a Requerente através de vídeos postados em seu canal do 

Youtube e reclamações nos sites de consumo (...) Ciente da situação 

quanto à divergência do produto entregue na empresa em virtude de sua 

recusa em 04/01/2020, o Réu passou a utilizar de todos os canais de 

comunicação da autora para fazer diversas exigências, muitas das vezes 

humilhando, hostilizando e ofendendo atendentes e funcionários da 

autora. (Doc. 04 áudios das ligações e Doc. 05 - prints das conversas por 

aplicativo WhatsApp). Diante da nova compra efetuada pelo réu através 

da NF 01.049.143 em 04/02/2020, bem como pela delicada situação 

anteriormente ocorrida, a autora tratou de se precaver no sentido de 

garantir a plena satisfação do réu na nova compra realizada, utilizando um 

critério de segurança mais rigoroso, com a realização de testes prévios no 

produto a ser enviado, de forma a certificar o correto funcionamento, 

inclusive com a filmagem, preenchimentos de check-list interno do item que 

estava saindo da sede da distribuidora e conferência da embalagem 

entregue à transportadora; bem como a filmagem do recebimento do 

produto, oferta de um check-list de entrega de todos os itens integrantes 

do produto e declaração de ausência de vícios aparentes e aposição de 

lacres de proteção, cuja checagem foi preenchidos pelo réu no ato do 

recebimento, tanto como forma de haver certeza que o item recebido por 

este era exatamente o despachado pela Autora, quanto para atestar as 

perfeitas condições de estado e funcionamento deste. (Doc. 06 Check List 

Consumidor) O segundo produto fora encaminhado ao endereço do Réu 

pela mesma transportadora, JADLOG. O réu recebeu o segundo produto 

em 10/02/2020, comunicando expressamente sua plena utilização até o dia 

17/02/2020 (...) Contudo, em 17/02/2020 o réu alegou a existência de 

novos vícios e invocou o direito ao arrependimento disposto no art. 49 do 
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CDC para requerer o cancelamento da nova compra e restituição do valor 

pago (...) Assim, deflagrou-se novo processo de retirada da mercadoria 

da residência do réu, recebimento e análise dos vícios apontados. Nessa 

ocasião, a coleta do produto foi realizada pela empresa TNT MERCURIO 

CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA a qual também recebeu 

orientações da Autora no intuito de registrar toda a operação de coleta 

com a concordância e presença do Réu. Ao receber o produto coletado 

em 21/02/2020, a Autora sofreu grave surpresa, pois em análise dos 

vícios arguidos pelo réu no segundo patinete, constatou na verdade lhe 

fora remetido o produto XIAOMI M365 PRETO (PX 251 PRE), nº de série DL 

0911392600014 e número de série XIAOMI 16133/00717477, Hub Motor 

Assembly: 3LB9818LRB1291, Lithium Battery: 2JCGJ18LTB5792, Control 

Board Assembly: 3NH4F18LLB2945 vendido ao autor pela nota fiscal da 

NF 001.046.259 faturada em 17/12/2019 e objeto do Boletim de Ocorrência 

2020-005322714-001, o qual deveria ter sido devolvido pelo réu na 

oportunidade da “suposta” recusa de recebimento, o que evidencia que o 

produto recusado e devolvido por não funcionamento quando da 1ª 

compra sempre esteve na posse do Réu, eis que na verdade naquela 

ocasião o produto foi substituído por outro semelhante mas de 

procedência desconhecida sendo enviado à Requerente como se fosse o 

originalmente entregue ao consumidor. Além de o produto coletado na 

residência do consumidor NÃO ser o patinete objeto da 2ª compra, no item 

avaliado foram constatadas diversas evidências de mau uso, fatos que 

isoladamente já desobrigariam a Autora das obrigações impostas pela 

garantia. No mesmo sentido, evidente que a Autora também está 

desobrigada de restituir ao Réu qualquer importância em decorrência da 

invocação do direito de arrependimento, eis que como é sabido, o 

regramento disposto no Codex Consumerista muito embora autorize o 

cancelamento de compras online em virtude do arrependimento do 

consumidor, não lhe dá salvo-conduto para utilização e posterior 

devolução do bem, sobretudo porque, in casu, o produto está 

praticamente destruído, impossível de ser vendido a outro consumidor. 

Entretanto, no ínterim entre a solicitação do cancelamento da compra até a 

presente data, o Réu exige a restituição com base no direito de 

arrependimento, o que, data máxima vênia, não pode ser reconhecido 

dados os fatos expostos. Assim, é a presente Ação ferramenta hábil para 

requerer com base no acervo probatório que compõe o feito que o Douto 

Juízo: i) reconheça a relação comercial existente entre as partes; ii) 

reconheça a prática de ato ilícito (fraude e mau uso) por parte do Réu no 

intuito de obter vantagem indevida quanto à compra dos dois patinetes e 

ato contínuo declare legítima a recusa da Autora em restituir ao Réu 

qualquer importância relativas a tais compras; iii) conceda em favor da 

Autora a antecipação da tutela inibitória para determinar ao Réu que: a) se 

abstenha de comprar direta e indiretamente no site www.mi.com; b) se 

abstenha de ligar/mandar e-mail/mensagem para fazer reclamação nos 

canais de atendimento da DL quanto aos fatos objetos da lide/; c) seja 

impedido de divulgar qualquer mensagem pública usando o nome da 

empresa direta ou indiretamente; iv) nomeie a Autora como depositária fiel 

da coisa litigiosa e determine ao termino da ação a destinação final para o 

produto; v) oficie os interessados para ciência e prestação de 

informações ao juízo para elucidação dos fatos; vi) oficie os órgãos 

competentes para as providências necessárias à investigação de prática 

delituosa; vii) seja o Réu condenado ao pagamento de danos materiais e 

morais em favor da Autora em virtude dos ilícitos praticados e noticiados 

no presente feito. (...)” Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o quanto segue: a) Seja reconhecida a relação comercial havida 

entre as partes; b) Seja reconhecida a prática de ato ilícito (fraude e mau 

uso) por parte do Réu no intuito de obter vantagem indevida quanto à 

compra dos dois patinetes e ato contínuo declare legítima a recusa da 

Autora em restituir ao Réu qualquer importância relativas a tais compras; 

c) Conceda em favor da Autora a tutela inibitória de urgência para 

determinar que: c.1) O Réu se abstenha de comprar direta e/ou 

indiretamente no site www.mi.com; c.2) O réu se abstenha de 

ligar/mandar e-mail/mensagem para fazer reclamação nos canais de 

atendimento da DL quanto aos fatos objetos da lide/; c.3) O Réu seja 

impedido de divulgar qualquer mensagem pública usando o nome da 

empresa direta ou indiretamente; c.4) se imponha ao Réu a aplicação de 

multa diária não inferior a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

pelo cometimento e manutenção de cada ato de descumprimento da 

determinação judicial, ou de valor a ser atribuído pelo juízo; d) Para fins de 

proteção de prova, pugna a Autora por sua nomeação como depositária 

fiel da coisa litigiosa, cuja destinação final deverá ser determinada em 

sentença por Vossa Excelência ou eventualmente, caso Vossa 

Excelência entenda pela fixação de uma caução para deferimento do 

pedido de depósito ora exposto, a empresa se prontifica a depositar em 

juízo o valor do produto decotado o valor do frete, ou seja, R$2.799,00 

(dois mil setecentos e noventa e nove reais); e) Seja oficiada a 

transportadora JADLOG para ciência e providências quanto aos fatos 

noticiados na presente demanda, eis que indenizou através de sua 

seguradora a Autora em decorrência do sinistro deliberadamente 

provocado pela conduta do Réu; f) Sejam oficiados os canais de compra 

online Kabum, Magazine Luíza, Lojas Americanas, Amazon, Mercado Pago 

e Mercado Livre para apresentar relatório das compras online efetuadas 

pelo Réu, bem como histórico de registros de reclamação/cancelamento, 

providências tomadas e ocorrência de situações de devolução de 

produtos divergentes e/ou deteriorados por esse consumidor em 

específico. g) Sejam oficiados os órgãos competentes para as 

providências necessárias à investigação de prática delituosa, a saber: 

autoridade policial do município de Cáceres/MT e Ministério Público 

Estadual; h) seja o Réu condenado ao pagamento de danos materiais no 

importe de R$418,08 (quatrocentos e dezoito reais e oito centavos) 

referentes aos danos até então suportados pela Autora, sem prejuízo dos 

identificados posteriormente ao ajuizamento da ação. i) Seja o Réu 

condenado a pagar em favor da Auto ra danos morais no importe de 

R$10.000,00 (dez mil reais) em virtude dos fatos narrados na inicial, 

especialmente pela indevida exposição baseada em conduta fraudulenta e 

com nítido objetivo de alcançar vantagem indevida, cuja prática resta 

inequivocamente comprovada. j) A citação do Requerido, para que, 

querendo, nos termos da lei, ofereça resposta sob pena de revelia; k) Que 

seja expedido ofício ao Procon de Cáceres, relatando que a aquisição dos 

produtos discriminados na NF 001.046.259 faturada em 17/12/2019 e do 

produto discriminado na NF 001.049.143, faturada em 04/02/2020 estão 

subjudice determinando a suspensão de qualquer procedimento 

consumerista; l) Que seja expedido oficio às plataformas de defesa do 

consumidor denominadas Reclame Aqui e Consumidor.Gov, relatando que 

a aquisição dos produtos discriminados na NF 001.046.259 faturada em 

17/12/2019 e do produto discriminado na NF 001.049.143, faturada em 

04/02/2020 estão subjudice determinando a suspensão de qualquer 

reclamação advinda do réu, até que se apure os fatos trazidos nos autos; 

n) Com a condenação do réu, seja confirmada a tutela e urgência 

concedida, arbitrando o valor de multa a ser executada em caso de 

descumprimento futuro; o) A condenação do Réu no pagamento das 

custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 85 do Código de Processo Civil; p) Requer por fim, seja deferida 

ao autor a juntada posterior das atas notariais relativas aos áudios e prints 

das conversas trocadas entre o autor e réu através do aplicativo 

whatsApp.” Com a inicial, vieram documentos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO INIBITÓRIA com pedido de 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DANOS MATERIAIS 

ajuizada por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA em face de THULIO SANTOS MOTA. Depreende-se da inicial que a 

parte autora pretende que lhe seja deferida tutela de urgência inibitória, no 

sentido de que: c.1) O Réu se abstenha de comprar direta e/ou 

indiretamente no site www.mi.com; c.2) O réu se abstenha de 

ligar/mandar e-mail/mensagem para fazer reclamação nos canais de 

atendimento da DL quanto aos fatos objetos da lide; c.3) O Réu seja 

impedido de divulgar qualquer mensagem pública usando o nome da 

empresa direta ou indiretamente; c.4) se imponha ao Réu a aplicação de 

multa diária não inferior a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

pelo cometimento e manutenção de cada ato de descumprimento da 

determinação judicial, ou de valor a ser atribuído pelo juízo; Pois bem! 

Destaco que o Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência deverá ser deferida nas seguintes hipóteses: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. À respeito da tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção 

Neves salienta que: “Não existe discricionariedade para o juiz conceder ou 

não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode simplesmente escolher 

entre conceder ou não a tutela provisória imaginando que ambas as 

soluções serão consoantes com o direito. Estando preenchidos no caso 

concreto os requisitos legais, o juiz é obrigado a conceder a tutela 

provisória, também sendo obrigado a indeferi-la se acreditar que os 

requisitos não estão preenchidos. Será teratológica uma decisão na qual o 

juiz afirme a presença dos requisitos, mas, por acreditar que a melhor 
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solução é a não concessão da tutela provisória, deixa de concedê-la, ou 

que, mesmo ausentes os requisitos, resolve por concedê-la por entender 

essa solução a mais oportuna ou conveniente. O Juiz tem certa liberdade 

na apreciação do preenchimento dos requisitos para a concessão da 

tutela provisória em razão da utilização pelo legislador de normas abertas, 

com conteúdo indeterminado ou vago. Essa realidade é mais presente na 

tutela provisória de urgência, como se pode notar dos requisitos 

“elementos que evidenciem a probabilidade do direito” e “perigo de dano ou 

risco” Mas também na tutela de evidência tem-se tal realidade, com 

requisitos como “abuso do direito de defesa “e “manifesto propósito 

protelatório”. Mas essa liberdade valorativa no preenchimento dos 

requisitos não se confunde com a liberdade em conceder ou não a tutela 

antecipada. A decisão está condicionada à atividade prévia do Juiz, na 

qual a sua interpretação é indispensável, mas está vinculada ao resultado 

dessa atividade.” (in Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 

Editora JusPodivm:2016. Página 422). Portanto, atento ao que dispõe o 

caput do art. 300, passo a valorar os elementos trazidos à lume, a fim de 

constatar a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. O caso é de deferimento da 

tutela de urgência! As alegações deduzidas na inicial encontram 

correspondência nos documentos que acompanham o seu anexo. A 

autora noticiou a venda em 16 de Dezembro de 2019 do seguinte produto: 

- um patinete elétrico da marca XIAOMI M365 PRETO (PX 251 PRE), nº de 

série DL 0911392600014 e número de série XIAOMI 16133/00717477, Hub 

Motor Assembly: 3LB9818LRB1291, Lithium Battery: 2JCGJ18LTB5792, 

Control Board Assembly: 3NH4F18LLB2945 cuja venda é identificada pela 

nota fiscal da NF 001.046.259, faturada em 17/12/2019, no valor de R$ 

3.314,31. Todavia, no dia 04 de Janeiro de 2.020 teria o réu contatado a 

autora mediante aplicativo de conversas whatsapp para noticiar a recusa 

de recebimento do produto diretamente ao entregador alegando a 

existência de vício no produto. Ao receber o produto devolvido a autora 

teria se surpreendido ao constatar que não se tratava do mesmo produto 

vendido e enviado ao réu, razão pela qual teria registrado a ocorrência e 

iniciado procedimento de apuração interna para entender o ocorrido. 

Entretanto, mesmo diante das dúvidas, teria promovido a restituição 

integral e atualizada do valor pago pelo consumidor em 29.01.2020 via 

conta “mercado pago”. Após a restituição, já em 02 de Fevereiro de 2.020 

o réu teria efetivado nova compra do seguinte produto: - patinete elétrico 

da marca XIAOMI M365 PRETO (PX 251 PRE), nº de série DL 

08513535500002 e número de série XIAOMI 16133/00683223, Hub Motor 

Assembly: 3LB9818LHC1735, Lithium Battery: 2JCGJ18LKB4840, Control 

Board Assembly: 3NH4F18L7B3914 cuja venda é identificada pela nota 

fiscal da NF 001.049.143, faturada em 04/02/2020. Este produto teria sido 

recebido em 10.02.2020, mas após poucos dias de uso do produto o réu 

teria voltado a procurar a autora alegando a existência de vícios e 

postulando o direito de arrependimento, conforme art. 49 do Código de 

Defesa do Consumidor. Ato contínuo, aberto novo procedimento para 

recebimento do produto defeituoso, foi realizada a coleta no endereço do 

réu, e ao receber o produto, a autora teria se deparado com a surpresa de 

que o produto devolvido teria sido aquele primeiro, adquirido em 

Dezembro/2019 o qual estava com o paradeiro desconhecido, por ter sido 

devolvido outro em seu lugar. Estes fatos revelam indícios de grave 

comportamento do réu os quais fazem a autora ter o legítimo interesse na 

tutela inibitória postulada. Veja que suas alegações são corroboradas 

pelos “prints” de diálogo via aplicativo whatsapp colacionados no id. 

30429114 - Pág. 1 e ss., nos quais é possível visualizar o comportamento 

de cobranças reiteradas do réu em relação aos produtos adquiridos, bem 

como as reclamações dos supostos vícios – cujas datas correspondem 

com o relato da inicial. Também foram juntadas as notas fiscais dos 

produtos comercializados conforme relato contido na inicial, nos ids. 

30429094 - Pág. 1 (compra realizada em Dezembro/2019) e 30429108 - 

Pág. 1 (compra realizada em Fevereiro/2020). As notas correspondem 

àquelas destacadas com os respectivos produtos, na petição inicial. Há 

também a cópia do Boletim de Ocorrência registrado em 31.01.2020 

noticiando o desaparecimento do produto descrito na nota fiscal de venda 

emitida para o réu em Dezembro/2019 (vide id. 30429101 - Pág. 1 e ss.). 

Em suma os documentos mencionados acima corroboram o cenário 

expresso na petição inicial. Todas estas informações trazem à parte 

autora a chamada probabilidade do direito invocado na inicial, requisito 

inserto no art. 300 do Código de Processo Civil (já citado). Não obstante, o 

segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo decorre do comportamento do requerido, aparentemente 

reiterado se considerados os relatos desta inicial em paralelo com aquilo 

que consta de modo indiciário nos autos de n. 1001488-11.2019.8.11.0006 

de modo que mostra-se necessário a concessão da tutela de urgência 

para evitar que novos negócios sejam celebrados, que eventualmente 

surjam outras desavenças, o que tumultuaria ainda mais a relação entre 

as partes, até que seja resolvido o mérito. Nesse sentido, reputo 

conveniente o deferimento dos seguintes itens postulados pelo autor: 1) O 

Réu se abstenha de comprar direta e/ou indiretamente no site 

www.mi.com; 2) O réu se abstenha de ligar/mandar e-mail/mensagem 

para fazer reclamação nos canais de atendimento da DL quanto aos fatos 

objetos da lide; 3) O Réu seja impedido de divulgar qualquer mensagem 

pública usando o nome da empresa direta ou indiretamente. As medidas 

acima destacadas não ofendem a liberdade do individual do requerido, 

mormente por não ser a ré à luz do ordenamento jurídico brasileiro 

obrigada a com o réu manter qualquer relação contratual. Ademais, quanto 

ao impedimento anotado no item “3” o mesmo decorre do poder geral de 

cautela do Juízo, prevenindo que até que a questão seja esclarecida, 

qualquer opinião sobre a questão não seja veiculada em qualquer meio 

eletrônico de propagação de informações. É como decido! Ante o exposto, 

nos termos do art. 300 do Código de processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada na inicial de modo que IMPONHO ao RÉU a 

OBRIGAÇÃO de observar as seguintes determinações: 1) que o Réu se 

abstenha de comprar direta e/ou indiretamente no site www.mi.com; 2) 

que o réu se abstenha de ligar/mandar e-mail/mensagem para fazer 

reclamação nos canais de atendimento da DL quanto aos fatos objetos da 

lide; 3) que o Réu seja impedido de divulgar qualquer mensagem pública 

usando o nome da empresa direta ou indiretamente. As determinações 

acima deverão ser observadas a partir da intimação, produzindo efeitos 

gerais, de modo que acaso o réu possua qualquer informação já publicada 

em meios eletrônicos de propagação de informações, deverá além de se 

abster de novas publicações, promover ainda o cancelamento/exclusão 

daquilo que já estiver publicado. Acaso o réu descumpra as medidas aqui 

impostas incorrerá em multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato 

praticado que configure descumprimento das determinações aqui 

impostas. No mais, determino o processamento da ação, nos seguintes 

termos: Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, bem 

como para que cumpra imediatamente a tutela de urgência deferida nesta 

ocasião sob pena de incorrer na sanção nela prevista para o caso da 

desobediência – sem prejuízo da apuração de conduta criminal também em 

decorrência da desobediência. O não comparecimento injustificado da 

parte Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 19 de Março de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MOTA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002835-79.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR EXECUTADO: WAGNER MOTA CORREA 

Defiro nova tentativa de penhora em dinheiro. Com a juntada do resultado, 

manifestem as partes, devendo a Credora indicar bens passíveis de 

penhora, caso não seja bloqueado numerário suficiente, no prazo de 15 

dias. Caceres, 17 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000581-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000581-02.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: TATIANE DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A em face de TATIANE DA SILVA. Inicialmente 

determinou-se a emenda da petição inicial (id. 29517180 - Pág. 1). A 

autora então se manifestou no id. 30006002 apresentando justificativa e 

juntando o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Pois bem. De 

fato o instrumento de protesto é título hábil a demonstrar a constituição em 

mora para os fins do Dec. 911/69. Não obstante, vejo também que a parte 

autora recolheu as custas iniciais (id. 30006003). Com efeito, passo a 

deliberar sobre a inicial: Da verificação da inicial, observa-se que a mesma 

veio acompanhada dos seguintes documentos: - Cédula de Crédito 

Bancário com cláusula de garantia fiduciária (id. 29507530); - Notificação 

para fins de constituição em mora da devedora, mediante protesto do título 

(id. 29507533 - Pág. 1); - Planilha de cálculo da dívida (id. 29507534 - Pág. 

1). Com efeito, reputo preenchidos os requisitos da legislação de regência 

(Dec. 911/69), pelo que reputo necessário o deferimento do pedido liminar 

de busca e apreensão. Sendo assim, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de Março de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005024-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO IZE LEMOS (REQUERIDO)

JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLAUDEMIR CODIGNOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005024-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: H. M. DA 

COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP REPRESENTANTE: HELIO 

MARIANO DA COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR CODIGNOLA, MARCELO 

IZE LEMOS, JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES Proferida sentença de 

extinção, a parte Autora alega que o mandato do Procurador foi 

substabelecido, porém, o novo Advogado não foi intimado. Segundo 

certificado no id. Num. 29689702 não foi implementada a retificação. Por 

conta do certificado, atestando irregularidade na intimação, os atos 

processuais praticados são nulos. Assim, acolho o pedido de id. Num. 

24318345 e declaro nulo os atos praticados a partir da certidão de id. 

Num. 21531854, com o consequente restabelecimento do curso regular 

dos autos. Providencie a escrivania as retificações pertinentes e intime a 

parte Autora para manifestar e pleitear o que entender pertinente, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Caceres, 19 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002675-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A. B. JUNIOR - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002675-54.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO A. B. JUNIOR - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

BANCO DO BRASIL SA Inobstante a parte Embargante tenha ficado silente 

e a parte Embargada tenha protestado pelo julgamento antecipado da lide 

visando ter maiores elementos, nos termos do art. 385 do CPC, delibero 

pela colheita do depoimento pessoal do Embargante para o dia 04 de junho 

de 2020, às 15:00 horas. Intimem-se as partes. Caceres, 19 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1000190-47.2020.8.11.0006 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

MT23683-A REQUERIDO: LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES A parte 

autora manifestou-se pela extinção da presente ação. Desta feita, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo o pedido e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Isento a parte Autora do 

recolhimento das custas, já que a inicial embora recebida, decorreu de 
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erro, pois sequer havia sido implementado a condição de procedibilidade. 

Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 19 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004217-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTO LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005049-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO PLA LEVY (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005936-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155551 Nr: 3089-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DO CARMO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo Artigo 152, VI, CPC/15, conduzo os autos ao requerido, 

para que, no prazo de 10 dias requeira o que entender por direito sobre os 

cálculos atualizados de fls. 504/511

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 4274-02.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS SCHAWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, JOSUÉ AMBRÓSIO 

RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, VI, CPC/15, intimo o requerente, para que, no 

prazo de 05 dias requeira o que entender por direito sobre os cálculos 

atualizados de fls. 321

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180027 Nr: 2275-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCENILDO CABREIRA MIRANDA, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inobstante a decisão retro, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

intimo o advogado do Exequente, via DJE/MT, para que, no prazo de 05 

dias, requeira o que entender pertinente, considerando que há valor 

depositado e vinculado a estes autos superior ao suficiente para a 

quitação da requisição de pequeno valor pertinentes aos honorários 

sucumbenciais.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERNANDO MAGRI ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)
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PROCESSO n. 1001094-67.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOEL FERNANDO 

MAGRI ARANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAMILTON LOBO 

MENDES FILHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BASTOS DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001095-52.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO BASTOS DA COSTA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HAMILTON LOBO MENDES FILHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001097-22.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLEVERSON 

GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: SIVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001100-74.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SERGIO DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-59.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001101-59.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SELMA OLIVEIRA 

DA SILVA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO MUNIZ 

PONTES, FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS POLO 

PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 19 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FRANZIN PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001102-44.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: DANILO FRANZIN PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001104-14.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: EDSON DA SILVA LEITE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS DA SILVA ARANHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001105-96.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 
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SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: ANANIAS DA SILVA ARANHA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001107-66.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: VALDEIR SOARES MORAES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006798-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006798-32.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARILUCI MACEDO DA SILVA 

REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Vistos, etc. 

Considerando que a procuração juntada nos autos não prevê autorização 

expressa para receber e dar quitação, condiciono a expedição de alvará a 

regularização, devendo o requerendo juntar o documento devido no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime-se. CÁCERES, 19 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004107-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004107-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDILAINE GOMES RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma; omissão quanto à existência dos danos 

morais. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise 

de provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão 

quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, pois este está 

expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001319-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WILKER LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005364-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EMANUEL RONDON DOS REIS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por LOJAS RENNER S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento da ausência de comprovação da negativação, assim como 

dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 
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Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. 

CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000183-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDVALDO DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CEBALHO ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005374-52.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA CEBALHO ARES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção 

monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE SOUZA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002731-24.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NADINE SOUZA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001202-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma; assim como deixou de analisar as telas 

sistêmicas aportadas aos autos. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção 

monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006641-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE REGINA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma; omissão quanto a juntada das telas 

sistêmicas como prova de contratação. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os 

autos, verifico que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes, pois implicam em reanálise de provas. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos 

juros e correção monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. 

sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 

de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR LEAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002065-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISMAR LEAL DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma; a exemplo, como as telas sistêmicas. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão 

quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, pois este está 

expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001578-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISPIM DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A .no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi contraditória à prova aos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001769-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CATARINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às provas nos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001682-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DEBORA FERNANDA DA 
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COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às 

provas nos autos. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise 

de provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARRIDO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002087-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA GARRIDO 

BONFIM REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às provas nos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006555-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006555-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISVAR SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às provas nos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005154-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às 

provas nos autos. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise 

de provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001600-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANA LOURENCA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às 

provas nos autos. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise 

de provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK DA SILVA SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000999-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAYK DA SILVA SETTE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às 

provas nos autos. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise 

de provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006898-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006898-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA DE SOUZA 

COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi contraditória às provas nos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL RIO CENTER LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001696-29.2018.8.11.0006. INTERESSADO: MERCANTIL RIO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: CIELO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de Embargos 

de Declaração com pedido de efeitos interposto pelo Requerente, 

alegando que a sentença proferida foi omissa, pois não considerou a os 

valores juntados dos comprovantes de 2018. No caso, outro caminho não 

há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, 

efeitos infringentes, pois, observo que a r. sentença proferida não 

considerou alguns valores para o cálculo do ressarcimento . Ante o 

exposto, acolho os Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade do dispositivo na 

sentença prolatada, nos seguintes termos: ... “Compulsando os extratos 

apresentados pela Reclamada, reconheço as seguintes cobranças a 

serem restituídas: os valores de R$ 164,10, descontado em janeiro/2018; 

R$ 168,30, descontado em fevereiro/2018 e R$ 169,90 descontado em 

março/2018, 11 e 12/2018, no valor de R$ 144,80 cada; 01/2017, no valor 

de R$ 144,80; 02/2017, no valor de R$ 153,30; 03 a 12/2017, no valor de 

R$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) cada. 

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo pelo seu 

indeferimento, pois não restou demonstrada nenhuma lesão à 

personalidade jurídica da autora. Nesse sentido: ALUGUEL DE MÁQUINA. 

DEVOLUÇÃO DA MÁQUINA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS INEXISTENTES. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença 

que declarou a inexistência de débitos referentes ao contratos de 

prestação de serviços celebrado entre as partes, para condenar a 

ré/recorrida a restituir à autora/recorrente a quantia indevidamente 

cobrada, de R$ 1.114,80, na forma simples, por entender que a relação 

existente entre as partes não seria consumista, bem como julgou 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente era 

microempreendedora individual, em situação de vulnerabilidade fática em 

relação à recorrida, enquadrando-se, portanto, no conceito de 

consumidora, segundo a aplicação da teoria finalista mitigada. Nesse 

sentido, precedente do STJ (REsp 1195642/RJ, 2010/0094391-6). 3. Diante 

da cobrança indevida de valores, após a devolução da máquina Cielo, e da 

falta de engano justificável, cabível a repetição do indébito, em dobro (art. 

42, parágrafo único, do CDC). 4. A cobrança indevida de valores não 

configura dano moral indenizável, uma vez que não houve efetiva lesão a 

nenhum atributo da personalidade da parte recorrente. 5. Recurso 

Conhecido e Provido em Parte. Sentença reformada, apenas para 

determinar que a devolução de valores se dê de forma dobrada. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6 

. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n 9.099/95. (TJ- 

DF. 0715696302188070003. Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção. 

Publicado em 23/04/2019). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDÊNTE o pedido para 

CONDENAR a parte Reclamada a RESTITUIR a autora o valor das parcelas 

mensais comprovadamente debitadas em sua conta corrente, no valor de 

3.133,60 (três mil cento e trinta e três reais e sessenta centavos), a título 

de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação, de forma dobrada. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95.”. No mais, permanece a sentença exarada. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006584-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SVERSUTH SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006584-75.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA JOSE SVERSUTH SILVA 

EXECUTADO: LUIZ ROBERTO DELFIM Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração proposta por LUIZ ROBERTO DELFIM em face de pedido de 

cumprimento de sentença formulada por MARIA JOSÉ SVERSUTH SILVA. 

Sustenta o embargante que a r.sentença extinguiu a execução de 

sentença, em razão do pagamento integral da obrigação, no entanto, 

afirma que houve excesso de penhora no caso presente dos autos. O 

embargante afirma que até o momento há somente 04 parcelas vencidas, 

de modo que, o débito atual do executado com a exequente é de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente 

à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor inadimplido. Entretanto, a 

embargada (MARIA JOSÉ SVERSUTH SILVA) discorda dos valores, visto 

que a inadimplência do embargante, requer o pagamento da multa sobre o 

valor do descumprimento da obrigação, ou seja, totalizando o valor de R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais). É o breve relato. Decido. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, visto que o 

débito foi adimplido na integralidade pelo embargante, faltando apenas o 

levantamento de alvará. Os argumentos apresentados pela Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo, visto que houve o 

descumprimento do acordo assinado pelas partes, em que prevê 

aplicação de multa em caso de não pagamento dos valores. Nesse 

sentido, não é possível a rediscussão de clausula do acordo que foi 

devidamente assinado pelas partes. Sendo assim, visto que a embargada 

requereu a execução do acordo quanto o embargante estava inadimplente 

a partir da 5ª parcela, ensejando a multa de 20% sobre os valores de 7 

parcelas (R$ 1.500,00), o que corresponde à multa de 2.100,00 (dois mil e 

cem reais). Além do mais, o embargante efetuou o pagamento de 03 

parcelas fora do prazo, e somente após o pedido de descumprimento de 

sentença. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Assim, 

expeça-se o alvará de levantamento em favor de MARIA JOSÉ SVERSUTH 

SILVA, no valor de $ 8.100,00 (oito mil e cem reais), para que seja 

depositado na conta a ser informada pela exequente. No mais, quanto os 

valores penhorados remanescentes sejam devolvidos a parte LUIZ 

ROBERTO DELFIM. Intime-se. CÁCERES, 17 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006559-28.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão a cartão, devidamente assinado pela 

requerente, bem como, documentos pessoais apresentados no momento 

da contratação, e faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o 

que justificou o encaminhamento do nome da promovente ao rol de 

inadimplentes. A promovida formulou pedido contraposto e requereu a 

condenação da promovente ao pagamento de R$ 228,23 (duzentos e vinte 

e oito reais e vinte e três centavos), referente ao valor do débito em 

aberto. A reclamante manifestou-se requerendo a extinção do feito, 

alegando desistência. Contudo, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados pela 

requerida guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. A autora não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem da mesma, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo a autora juntado nenhum comprovante de 

pagamento dos débitos, resta provada também a existência dos débitos 

que originaram a negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a desistência da 

ação por parte do Requerente, o mesmo não merece prosperar, tendo em 

vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que comprovada a 

contratação e a existência do débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 228,23 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e três 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 
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da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142390 Nr: 172-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos etc.

Certificada a tempestividade, conforme certidão de fl. 222, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa (fl. 221).

Abra-se vista dos autos à Defesa para apresentação das razões 

recursais. Após, ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões, pelo prazo legal.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589 do CPP.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 151659 Nr: 10502-80.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Vistos etc.

Intime-se o pronunciado da decisão de pronúncia, com urgência.

Certificada a tempestividade, conforme certidão de fl. 219, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

 Vista ao Ministério Publico para apresentação das razões recursais. 

Após, à Defesa para apresentação das contrarrazões.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589 do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 601-06.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 341, intime-se o acusado Acácio 

Maciel de Campos da sentença de pronúncia, por edital.

Outrossim, certificada a tempestividade do Recurso em Sentido Estrito 

interposto pela Defesa (fl.342), RECEBO-O.

 Abra-se vista dos autos à Defesa para apresentação das razões 

recursais. Após, vista ao “parquet”, para apresentação das 

contrarrazões, pelo prazo legal.

Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 168120 Nr: 4769-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos etc.

Certificada a tempestividade, conforme certidão de fl. 457, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa (fl. 449).

Considerando que as razões já foram apresentadas pela Defesa (fl. 

450/456), abra-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação 

das contrarrazões recursais.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589, do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 188285 Nr: 7181-32.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDVM, WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22.212, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14374

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 252227 Nr: 5589-11.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA, VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
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do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 4207-66.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20883/MT, CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:25277/MT

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259799 Nr: 637-52.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

14.374

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 Vistos etc,

Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa e a relevância 

da circunstância fática para o julgamento do feito, DEFIRO o pleito da 

Defesa de fl. 446/447 e NOMEIO a Dra. Heloísa Miura, Oftalmologista, 

CRM-MT T3.101 para realização da perícia requerida, desde que a médica 

primeiro responda à este Juízo se é possível afirmar com certeza se a 

testemunha possuía o mesmo grau de deficiência visual na data dos fatos 
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(11/11/2017).

Sendo positiva a resposta da oftalmologista em relação ao questionamento 

deste Juízo, e considerando que a Defesa apresentou quesitos (fl. 447), 

intime-se o Ministério Público para, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar seus quesitos.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

 Após, intime-se a perita nomeada para que responda aos quesitos 

apresentados pelas partes, cuja intimação deverá ser instruída com os 

quesitos.

Nos casos de escusa legitima, nos termos do §1ª do art. 157 do Código de 

Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, o profissional, 

querendo, deverá apresentar impugnação, nos 15 (quinze) dias que 

seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão.

Intime-se a perita nomeada para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

elaborar o laudo em questão (Rua 13 de Junho, nº. 198, Centro, 

Cáceres/MT).

Aportando aos autos o referido laudo, dê-se vista às partes para, no 

prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem.

Apresentado o laudo oftalmológico pela profissional nomeada, expeça-se 

certidão nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC/MT.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 1028-66.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUSTINHO BELARDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Vistos etc,

Da eventual prescrição, diga o Ministério Público e conclusos.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259064 Nr: 114-40.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIO ROSA DE OLIVEIRA, EDNEDISON 

ROBERTO DE SOUZA FRANÇA, EZAQUEU CAMILO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:MT 22.398, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 18.566

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259746 Nr: 603-77.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO, MATEUS 

MARANGONI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:MT 18.079, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - 

OAB:MT 4.202

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260566 Nr: 1053-20.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260738 Nr: 1182-25.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEITON GARRIDO DE ALMEIDA, OLIVIO 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:MT 21.373

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260948 Nr: 1325-14.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR AUGUSTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:MT 24.343/O

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261026 Nr: 1379-77.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEITON GARRIDO DE ALMEIDA, OLIVIO 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:MT 21.373, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:MT 

13.290-A

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261028 Nr: 1380-62.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13.290A

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261238 Nr: 1531-28.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO WISLEY DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA FARIA - 

OAB:GO 35.171

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261411 Nr: 1627-43.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO ZANATA, KLEBER SELASCO 

CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:MT 8.784, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:MT 11.190

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261416 Nr: 1631-80.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENISMAR ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROZ - 

OAB:MT 12.145/O

 Vistos etc,

 Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus;

 Considerando a necessidade de evitar contaminação e transmissão entre 

servidores do Poder Judiciário e jurisdicionados em geral e;

Considerando o teor do Ofício Circular nº. 15/2020-PRES (anexo) e a 

edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; que determinou a suspensão das audiências e julgamentos pelo 

Júri inclusive em processos de réus presos, hei por bem SUSPENDER a 

realização do presente ato processual.

 Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

determinação judicial em sentido contrário (avocando os autos ou 

prorrogando o prazo).

 Decorrido o prazo, voltem imediatamente os autos conclusos para impulso 

oficial.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259172 Nr: 196-71.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN PEREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT

 Intimar o advogado Danilo Vitor Martins Cunha, para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena ao disposto no 

artigo 431 da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 258286 Nr: 9771-40.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO, 

ADILSON NUNES DE ARRUDA, CÍCERO FIGUEIREDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.
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Citem-se os acusados para apresentarem resposta escrita à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do 

parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual 

Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar os acusados se os mesmos possuem condições financeiras 

para constituírem advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, 

desde já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, infoseg (banco de 

dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Ciência ao ministério público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 258286 Nr: 9771-40.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO, 

ADILSON NUNES DE ARRUDA, CÍCERO FIGUEIREDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Contudo, especialmente em relação a Alejandro Delgadilho Hurtado, 

verifico que o mesmo não possui anotações criminais anteriores, o que 

demonstra menor risco de que solto, volte a delinquência. Por assim dizer, 

Alejandro Delgadilho Hurtadoinfere menor risco à ordem pública do que os 

demais réus, parece-me, portanto, que embora não haja possibilidade 

neste momento de revogação de sua prisão preventiva, as medidas 

cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, 

são suficientes à prevenção das condutas.Assim, nos termos do art. 319, 

do Código de Processo Penal, aplico em desfavor de Alejandro Delgadillo 

Hurtado, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:1) a 

proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização deste 

Juízo; 2) Comparecimento mensal em Juízo sob pena de revogação da 

liberdade provisória concedida;3) Ante a declaração que possui parentes 

na Comarca, deverá declarar antes do cumprimento do alvará de soltura 

os endereços nesta comarca de Cáceres/MT em que poderá ser 

encontrado de modo claro e preciso;4) Recolhimento domiciliar, no 

endereço declinado na Comarca de Cáceres, pelo período compreendido 

entre as 20h de um dia, até as 06h00 do outro.Aceitas as condições e 

advertido o beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas 

importará em imediata expedição de mandado de prisão, e indicado 

endereço na Comarca, cumpra-se, servindo a presente como alvará de 

soltura em favor de Alejandro Delgadillo Hurtado, se por outro motivo não 

estiver preso.Com relação aos réus Adilson Nunes de Arruda e Cícero 

Figueiredo Gomes, ante o contido na certidão acostada às fls. 126, à 

Defensoria para apresentação de defesa inicial com urgência.Ciência ao 

Ministério Público.Diligências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259651 Nr: 525-83.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARD SANTOS SILVA, LETICIA ANDREZZA 

DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de POCONÉ/MT, bem como para que acompanhe 

a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247768 Nr: 2430-60.2019.811.0006

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: REINALDO DE SOUZA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARA CRIMINAL COMARCA DE CACERES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN - 

OAB:64-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de JI-PARANÁ/RO, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000501-41.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000501-41.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: ILDA ANTUNES DE CAMPOS Vistos etc. Faculto ao autor a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade 

de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000438-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HENRICH GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000438-16.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VITOR HENRICH GONCALVES SILVA Vistos etc. Faculto à 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o título protestado. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000484-05.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 61 de 654



OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000484-05.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. 

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 19 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000491-94.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000491-94.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: GERALDO BATISTA REQUERIDO: GABRIELLE NATHALLIE 

CARDOSO BATISTA Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda e declaração de hipossuficiência, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 19 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-86.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIORSE VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000498-86.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): DIORSE VIEIRA DA SILVA REU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

MEIO AMBIENTE - SEMA Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 19 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000751-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MENDES DE SOUZA (REU)

CRISTINA CARMELITA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000751-79.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: CRISTINA 

CARMELITA DA SILVA, OSMAR MENDES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se 

de Ação Civil Pública com preceito condenatório ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CRISTINA 

CARMELITA DA SILVA e OSMAR MENDES DE SOUZA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Relata que a servidora pública municipal Cristina 

Carmelita da Silva originalmente foi lotada na Secretaria Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura de Diamantino, na condição de agente 

administrativo. Afirma que posteriormente a servidora foi realocada para o 

Conselho Tutelar, desempenhando a função de Secretaria Geral do 

referido colegiado. Informa que no período de 02/01/20132 a 23/12/20133 , 

Cristina Carmelita da Silva cumpriu jornada de trabalho de 20 (vinte) horas 

semanais (das 13h00 as 17h00), quando deveria observar a jornada de 

06 (seis) horas ininterruptas, de modo a totalizar 30 (trinta) horas 

semanais. Assevera que ante a ausência da referida servidora em seu 

local de trabalho, o atendimento ao público na sede do Conselho Tutelar, 

durante o período da manhã, era comprometido. Aduz que a irregularidade 

apenas foi comunicada à Secretária Municipal de Assistência Social 

durante reunião promovida no dia 22/01/2014, presidida pela 1ª Promotoria 

de Justiça Cível de Diamantino, na qual se fizeram presentes todos os 

Conselheiros Tutelares. Alega a existência de negligência do Presidente 

do Conselho Tutelar, Osmar Mendes de Souza, ao promover o controle da 

jornada de trabalho da servidora no período relacionado, sob o argumento 

que o órgão deixou de realizar o registro de ponto da servidora no período 

de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Ressalta que existem 

inconsistências nas anotações existentes, sob o argumento que de 

06/01/2014 a 07/05/2014, consta que a requerida trabalhou no regime de 8 

(oito) horas diárias, contradizendo as informações iniciais apresentadas 

pela Prefeitura de Diamantino e pelo Conselho Tutelar de que a ré 

trabalharia 6 (seis) horas por dia. Alega que os registros referentes ao 

período de 05/05/2014 a 31/12/2014, relatam o cumprimento de uma 

jornada de 06 (seis) horas diárias. Informa que a despeito das referidas 

contradições, os Conselheiros Tutelares que atuaram no referido órgão, à 

época dos fatos, foram uníssonos em afirmar que Cristina não comparecia 

ao Conselho no período matutino. Afirma que os Conselheiros alegaram 

que, excepcionalmente, a ré se apresentava na sede do órgão durante o 

período matutino, devido à necessidade deles se deslocarem para a zona 

rural de Diamantino, e que para isso, deveria haver prévia solicitação à 

referida servidora, e que ela era questionada quanto ao descumprimento 

de sua jornada de trabalho, e se justificava alegando que possuía um 

acordo com o Prefeito para trabalhar apenas quatro horas diárias, em 

virtude de ter assumido duas funções: de faxineira e de secretária 

administrativa. Assevera que no que tange ao mencionado acordo, o 

Prefeito Municipal, Juviano Lincoln, atendendo à requisição de informações 

do Ministério Público, confirmou que houve alteração na jornada de 

trabalho da requerida, porém esta se limitou a 6 (seis) horas. Por fim, 

afirma que a ré Cristina Carmelita da Silva, no período de 02/01/2013 a 

23/12/2013, percebeu remuneração referente a 30 horas semanais, 

quando, na verdade, seu expediente se resumia a 04 (quatro) horas 

diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, importando em um déficit de 

10 horas por semana e 40 horas mensais, em prejuízo ao erário, em que o 

município de Diamantino-MT pagou integralmente os proventos da referida 

servidora, mas recebeu em troca apenas 66% do total da prestação do 

serviço que lhe competia. Requereu a procedência da ação, com a 

condenação da primeira requerida a prática dos ilícitos morais 

administrativos previstos nos arts. 5º, 6º, 9°, caput, 10, caput, e 11, caput, 

da Lei nº 8.429/1992, e nas sanções do art. 12, I, II e III, com a condenação 

em dano material no importe de R$ 6.314,56, e do segundo requerido em 

art. 6º, 10, caput, X e XII, e art. 11, caput, II, da Lei nº 8.429/1992, nas 

sanções do art. 12, II e III, com a condenação do dano material, também, no 

importe de R$ 6.314,56. O requerido Osmar Mendes de Souza apresentou 

defesa preliminar, no id. 9325817. A requerida Cristina Carmelita da Silva 

apresentou defesa preliminar, no id. 9436636. Vieram-me os autos 

conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem por finalidade a 

condenação dos demandados a ressarcir o erário municipal em relação 

aos danos materiais e morais, sob o fundamento de conduta danosa, em 

virtude da alegada ocorrência de improbidades, referentes a prática dos 

ilícitos morais administrativos. Constam das alegações iniciais que a 

servidora pública requerida não cumpriu a sua jornada de trabalho entre o 

período de 02/01/2013 a 23/12/2013 e 05/05/2014 a 31/12/2014, e que 

deveria possuir uma carga horária de 30 horas semanais, contudo, 

cumpriu jornada de trabalho de 20 horas. A parte requerente segue 

alegando a existência de negligência do Presidente do Conselho Tutelar, 

Osmar Mendes de Souza, ao promover o controle da jornada de trabalho 

da servidora no período relacionado, argumentando que o órgão deixou de 

realizar o registro de ponto da servidora no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2013, e que tal fato só foi informado durante uma reunião da 

Promotoria com os conselheiros, os quais afirmam que a primeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 62 de 654



requerida não comparecia ao trabalho pela manhã, e que se houvesse 

necessidade de atendimento na zona rural, excepcionalmente ela 

comparecia ao local de trabalho no período matutino, diante solicitação de 

comparecimento previamente. No caso em concreto, vislumbra-se a 

existência de Portaria, com inquérito civil para esclarecimento da jornada 

de trabalho da primeira requerida e ofício do Conselho Tutelar informando 

a jornada de trabalho da mesma, no id. 8201608, e que o Presidente do 

Conselho na época era Osmar Mendes de Souza. Como é cediço, o juízo 

de admissibilidade, na fase preliminar das Ações Civis Públicas de 

Improbidade Administrativa, se limita à constatação da existência de 

indícios da conduta ímproba, o que se revela, em princípio, presente na 

hipótese dos autos, pois os requeridos, em tese, estão vinculados aos 

fatos narrados na inicial. E nesta fase da ação prioriza-se o interesse 

público, com a apuração dos fatos e aplicação da lei, resguardando-se às 

partes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se que 

para o recebimento da inicial basta a simples apresentação de indícios e 

não a efetiva ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam 

caracterizar atos de improbidade administrativa. Ademais, embora em 

alguns casos que tramitam por esta 1ª Vara este Magistrado tenha se 

convencido da rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente 

momento, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem 

posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento de atos 

enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve 

ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 

8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público; contudo, os alegados atos de 

improbidade, se é que ocorreram, somente serão elucidados após a 

regular instrução processual. Da análise da defesa prévia dos requeridos, 

não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de plano a inicial, de 

modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o contraditório e 

futura instrução do processo. No sentido do recebimento da ação em 

casos semelhantes ao ora versado, confiram-se o entendimento do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA 

INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza 

o § 6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de 

improbidade supõe a presença de indícios suficientes da existência do ato 

ímprobo, sendo certo que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente 

será possível sua prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita (...) 3. Nesse contexto, diversamente do que 

pareceu ao juiz em primeiro grau, não se pode, de plano, afirmar a 

inexistência de má-fé ou dolo na ação do apontado agente público, 

mostrando-se, antes, conveniente o prosseguimento da demanda, em 

ordem a viabilizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e 

efetivo convencimento do julgador. 4. Recurso especial do réu a que se 

nega provimento”. (REsp 1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 

16/08/2016, DJe 12/09/2016). “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 

8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 

inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001182-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Osanir Ferreira Nascimento (REU)

João Gonçalves Lopes (REU)

JUVIANO LINCOLN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001182-16.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: JUVIANO LINCOLN, OSANIR FERREIRA NASCIMENTO, JOÃO 

GONÇALVES LOPES Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com 

preceito condenatório ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de JUVIANO LINCOLN, OSANIR FERREIRA 

NASCIMENTO e JOÃO GONÇALVES LOPES, todos devidamente 

qualificados nos autos. Relata que a partir do exercício de 2013, o 

Município de Diamantino-MT deflagrou vários procedimentos licitatórios, na 

modalidade pregão, com o objetivo de contratar empresas para a locação 

de veículos e prestação de serviço de transporte. Afirma que competia 

aos Secretários Municipais a definição das demandas de suas 

respectivas pastas e a respectiva forma de contratação em meio a 

tratativas com o Prefeito Municipal. Aduz que a Secretaria de Obras, 

Viação e Serviços Públicos chefiada por João Gonçalves Lopes solicitou a 

contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, sendo 

atendido pelo Prefeito Municipal, Juviano Lincoln que, mediante a Portaria 

nº 002/2013, designou o pregoeiro e a equipe responsável pelo Pregão nº 

18/2013. Alega que as empresas vencedoras foram Junivaldo Nazaré de 

Souza e TRANSMG Ltda ME, sendo celebrados os Contratos nº 363/2013 

e nº 364/2013. Informa que João Gonçalves Lopes solicitou a prestação 

de serviços de transporte de servidores da Secretaria de Obras, e 

anuindo com a solicitação formulada pelo referido Secretário, o Prefeito 

Juviano Lincoln baixou a Portaria nº 006/2014, de 02 de janeiro de 2014, 

designando a equipe que cuidaria das tratativas relacionadas ao Pregão 

Presencial nº 059/2014. Assevera que ao final da referida licitação, a 

empresa Rosineth dos Anjos Macedo EPP foi considerada vencedora, e de 

maneira semelhante, deflagrou-se o Pregão nº 015/2014, a fim de realizar 

a locação de um veículo para atender a demanda das Secretarias 

Municipais. Informa que a solicitação dessa contratação partiu do então 

Secretário Municipal de Administração, Osanir Ferreira Nascimento, em 

27/01/2014, e como consequência do referido processo licitatório, foi 

contratada a empresa Ricardo Murilo de Arruda Alves, mediante o 

Contrato nº 164/2014. Ressalta que os valores pagos pelo Município de 

Diamantino, na maioria das contratações relacionadas aos procedimentos 

licitatórios, ultrapassam o preço do próprio veículo locado. Aduz que tal 

situação seria verificada ainda que houvesse o provimento dos cargos de 

motorista existentes nos quadros da Prefeitura de Diamantino, mediante 

concurso público, contudo, optou o gestor pela locação de veículos e 

contratação de servidor temporário. Alega que foi causado um grave 

prejuízo financeiro ao erário municipal, no valor total estimado de 

R$177.253,28, em setembro de 2016. Assevera que a Prefeitura de 

Diamantino experimentou prejuízo nas contratações relacionadas aos 

Pregões nº 18/2013, nº 59/2014 e nº 15/2014, por terceirizar serviços 

relacionados à locação de veículos. Requereu a procedência da ação, 

com a condenação dos réus a prática dos ilícitos morais administrativos 
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previstos nos arts. 5º, 10, caput, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, e nas 

sanções do art. 12, II e III. O requerido João Gonçalves Lopes apresentou 

defesa preliminar, no id. 15298430. Foi certificado que os requeridos 

deixaram decorrer o prazo para apresentação de defesa preliminar, no id. 

16025062. Vieram-me os autos conclusos. No caso, a presente ação civil 

pública tem por finalidade a condenação dos demandados a ressarcir o 

erário municipal em relação aos danos materiais e morais, sob o 

fundamento de conduta danosa, em virtude da alegada ocorrência de 

improbidades, referentes a prática dos ilícitos morais administrativos 

previstos nos arts. 5º, 10, caput, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, e nas 

sanções do art. 12, II e III. Constam das alegações iniciais que as 

irregularidades foram constatadas em relação ao período em que Juviano 

Lincoln era prefeito do município de Diamantino, João Gonçalves era 

Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos, e Osanir Ferreira 

Nascimento era Secretário Municipal de Administração. Em síntese, a parte 

requente alega a existência de irregularidades quando da locação de 

veículos com valores maiores que o preço dos próprios veículos locados. 

No caso em concreto, vislumbra-se que o terceiro requerido solicitou a 

contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, e que 

o primeiro requerido anuiu com o pedido do mesmo, bem como foi 

deflagrado pregão a fim de realizar a locação de um veículo para atender 

a demanda das Secretarias Municipais, sendo que tal solicitação dessa 

contratação partiu do então Secretário Municipal de Administração, Osanir 

Ferreira Nascimento. Como é cediço, o juízo de admissibilidade, na fase 

preliminar das Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, se 

limita à constatação da existência de indícios da conduta ímproba, o que 

se revela, em princípio, presente na hipótese dos autos, pois os 

requeridos, em tese, estão vinculados aos fatos narrados na inicial. E 

nesta fase da ação prioriza-se o interesse público, com a apuração dos 

fatos e aplicação da lei, resguardando-se às partes o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se que para o recebimento 

da inicial basta a simples apresentação de indícios e não a efetiva 

ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam caracterizar atos 

de improbidade administrativa. Ademais, embora em alguns casos que 

tramitam por esta 1ª Vara este Magistrado tenha se convencido da 

rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente momento, sendo 

certo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, 

existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de 

Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na 

fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, vigora o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo 

do interesse público; contudo, os alegados atos de improbidade, se é que 

ocorreram, somente serão elucidados após a regular instrução 

processual. Cabe ressaltar que o requerido João Gonçalves Lopes 

apresentou defesa preliminar no id. 15298430, contudo, os demais 

requeridos permaneceram inertes, conforme certificado, no id. 16025062. 

Da análise da defesa prévia do requerido, não se vislumbra indícios para 

que fosse rejeitada de plano a inicial, de modo que é prudente o seu 

recebimento, iniciando-se o contraditório e futura instrução do processo. 

No sentido do recebimento da ação em casos semelhantes ao ora 

versado, confiram-se o entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 

17 da Lei nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade 

supõe a presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, 

sendo certo que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será 

possível sua prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita (...) 3. Nesse contexto, diversamente do que 

pareceu ao juiz em primeiro grau, não se pode, de plano, afirmar a 

inexistência de má-fé ou dolo na ação do apontado agente público, 

mostrando-se, antes, conveniente o prosseguimento da demanda, em 

ordem a viabilizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e 

efetivo convencimento do julgador. 4. Recurso especial do réu a que se 

nega provimento”. (REsp 1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 

16/08/2016, DJe 12/09/2016). “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 

8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 

inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000932-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE ALMEIDA (REU)

JUAREZ VAZ DE ALMEIDA (REU)

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES (REU)

MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA (REU)

RIUSDELAR LOPES PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000932-46.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, MARIA ADELIA DALTRO 

DE SOUZA, JUAREZ VAZ DE ALMEIDA, JOSE MARCIO DE ALMEIDA, 

RIUSDELAR LOPES PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública 

com preceito condenatório ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS 

ALVES, MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA, JUAREZ VAZ DE ALMEIDA, 

JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA E RIUSDELAR LOPES PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que não foi respeitado pela 

Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos Alves desde o início de sua gestão 

em Alto Paraguai-MT a questão pertinente a nepotismo. Assevera que a 

prática ilícita decorria da influência do servidor público municipal Juarez 

Vaz de Almeida na gestão da referida Prefeita Municipal. Ressalte-se que 

o referido servidor foi eleito vereador na mesma eleição em que Diane 

Vieira de Vasconcellos Alves se sagrou vitoriosa, e passou a integrar o 

grupo político da mesma, em contrapartida à nomeação de seus parentes 

para cargos e/ou funções de confiança na Prefeitura de Alto Paraguai-MT, 

ou a manutenção dessas pessoas em cargos de confiança. Alega que 

José Márcio de Almeida é irmão de Juarez Vaz de Almeida e exercia o 

cargo de comissão de Coordenador de Transporte da Saúde e Chefe do 

Departamento de Cultura, Eventos e Patrimônio Histórico, ainda, possuía a 

função de motorista. Informa que José Márcio de Almeida era casado com 

Riusdelar Lopes Pereira, a qual era concursada no cargo de advogada, e 

ocupava o cargo em comissão de assessora jurídica da Prefeita Diane 

Vieira de Vasconcellos Alves, mediante nomeação. Afirma, ainda, que a 

Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos nomeou a sua cunhada, Maria 
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Adelia Daltro de Souza, para o cargo de Chefe do Departamento de 

Tesouraria, ocultando informações relevantes, durante a apuração da 

prática de nepotismo na Prefeitura de Alto Paraguai, sob o argumento que 

não informou seu vínculo familiar com a Maria Adelia Daltro de Souza. 

Requereu, liminarmente, a decretação do afastamento do cargo/função em 

comissão dos réus Riusdelar Lopes Pereira, José Márcio de Almeida e 

Maria Adelia Daltro de Souza. No mérito, pugnou pela a procedência da 

ação, com a condenação da primeira requerida a prática dos ilícitos morais 

administrativos, compreendendo o ressarcimento do dano material e 

extrapatrimonial a que deu causa. A requerida Riusdelar Lopes Pereira 

apresentou defesa preliminar, no id. 19523117. O requerido José Márcio 

de Almeida apresentou defesa preliminar, no id. 19523337. A requerida 

Diane Vieira de Vasconcellos apresentou defesa preliminar, no id. 

19780836. O requerido Juarez Vaz de Almeida apresentou defesa 

preliminar, no id. 19815681. A requerida Maria Adelia Daltro de Souza 

apresentou defesa preliminar no id. 19815994. Vieram-me os autos 

conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem por finalidade a 

condenação dos demandados a ressarcir o erário municipal em relação 

aos danos materiais e morais, sob o fundamento de conduta danosa, em 

virtude da alegada ocorrência de improbidades, referentes a prática dos 

ilícitos morais administrativos. Constam das alegações iniciais que a 

Prefeita Municipal Diane Vieira de Vasconcellos nomeou sua cunhada 

Maria Adelia Daltro de Souza para o cargo de Chefe do Departamento de 

Tesouraria, praticando nepotismo. Consta defesa preliminar da requerida 

Diane Vieira de Vasconcelos informando que Maria Adélia Daltro de Souza 

não se trata de sua cunhada, mas sim concunhada, sob o argumento que 

a mesma é esposa do irmão de seu marido. Informa que por isso não 

informou o parentesco com a mesma. Pois bem. Frisa-se que a questão é 

relativamente simples, uma vez que a esposa do irmão da Prefeita 

Municipal não possui qualquer relação de parentesco com ela, sequer por 

afinidade, ou seja, não se discute se houve ou não favorecimento da 

requerida Maria Adélia Daltro de Souza, tendo em vista a inexistência de 

relação de parentesco. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO 

DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO STF. 

NEPOTISMO NÃO EVIDENCIADO. Nos termos do § 1°, do art. 1595 do CC, o 

concunhado não é considerado parente, sequer por afinidade, (...)”. (TJ – 

RS – AI 70076943422 – data da publicação: 05/09/2018). Portanto, deixo 

de receber a inicial em desfavor de Maria Adélia Daltro de Souza, e 

indefiro o pedido de afastamento da mesma do referido cargo. Em relação 

aos requeridos José Márcio de Almeida e Riusdelar Lopes Pereira, deixo 

de analisar o pedido de afastamento de cargo, ante a perda do objeto, uma 

vez que foi informado que os mesmos já se encontram afastados dos 

cargos, nos ids. 19523115 19523336. Consta das alegações iniciais que 

Diane, era Prefeita Municipal quando da nomeação referente aos cargos 

de José Márcio de Almeida e Riusdelar Lopes Pereira, bem como que 

Juarez Vaz de Almeida era vereador na época. Vislumbra-se dos autos 

que Juarez Vaz de Almeida foi empossado como Motorista da Prefeitura 

Municipal de Diamantino, no id. 19780992. No caso em concreto, 

vislumbra-se a existência de termo de posse de Riusdelar como Secretaria 

Administrativa e Advogada, nos ids. 19523127 e 19523128. Consta, ainda, 

exoneração de José Márcio de Almeida como motorista, no id. 19523894. 

Desta forma, da análise prévia dos autos, vislumbra-se, por ora, relação 

de parentesco entre Juarez Vaz de Almeida, José Márcio de Almeida e 

Riusdelar Lopes Pereira e a posse em cargos da Prefeitura Municipal 

quando Diana era Prefeita. Como é cediço, o juízo de admissibilidade, na 

fase preliminar das Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, se 

limita à constatação da existência de indícios da conduta ímproba, o que 

se revela, em princípio, presente na hipótese dos autos, pois os 

requeridos, em tese, estão vinculados aos fatos narrados na inicial. E 

nesta fase da ação prioriza-se o interesse público, com a apuração dos 

fatos e aplicação da lei, resguardando-se às partes o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se que para o recebimento 

da inicial basta a simples apresentação de indícios e não a efetiva 

ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam caracterizar atos 

de improbidade administrativa. Ademais, embora em alguns casos que 

tramitam por esta 1ª Vara este Magistrado tenha se convencido da 

rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente momento, sendo 

certo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, 

existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de 

Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na 

fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, vigora o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo 

do interesse público; contudo, os alegados atos de improbidade, se é que 

ocorreram, somente serão elucidados após a regular instrução 

processual. Da análise da defesa prévia dos requeridos José Márcio de 

Almeida, Riusdelar Lopes Pereira, Juarez Vaz de Almeida e Diane Vieira 

de Vasconcelos, não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de 

plano a inicial, de modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o 

contraditório e futura instrução do processo. No sentido do recebimento 

da ação em casos semelhantes ao ora versado, confiram-se o 

entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 17 da Lei 

nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade supõe a 

presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, sendo certo 

que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será possível sua 

prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da inexistência do ato 

de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita 

(...) 3. Nesse contexto, diversamente do que pareceu ao juiz em primeiro 

grau, não se pode, de plano, afirmar a inexistência de má-fé ou dolo na 

ação do apontado agente público, mostrando-se, antes, conveniente o 

prosseguimento da demanda, em ordem a viabilizar a ampla produção 

probatória, tão necessária ao pleno e efetivo convencimento do julgador. 

4. Recurso especial do réu a que se nega provimento”. (REsp 

1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 16/08/2016, DJe 12/09/2016). 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE 

PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da 

existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o 

presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência 

que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no 

acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A 

jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública em relação aos 

requeridos José Márcio de Almeida, Riusdelar Lopes Pereira, Juarez Vaz 

de Almeida e Diane Vieira de Vasconcelos, e determino a CITAÇÃO dos 

mesmos para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça de defesa 

dê vistas a parte autora. Defiro o pedido para que o Município de Alto 

Paraguai-MT seja notificado novamente da presente ação, na pessoa do 

substituto legal do chefe do Poder Executivo, ante ao impedimento de seu 

titular para representar a instituição no presente feito. Deixo de analisar os 

embargos de declaração, tendo em vista a análise do pedido liminar e o 

recebimento da ação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLNEI DE OLIVEIRA WALKER (AUTOR(A))

IVANIA FATIMA SCHIRMER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a sessão de conciliação designada para o dia 18/03/2020 

não se realizou em razão da portaria 247/20 ( suspensão das audiências 

como medida preventiva ao covidd-19). Assim fica o ato redesignado para 

o dia 03 de junho de 2020 as 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000430-39.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALVADOR JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBALDO KELLER (REQUERIDO)

VALDIR CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para comprovar nos autos em 5 dias o 

pagamento das custas processuais da Carta Precatória

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000430-39.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALVADOR JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBALDO KELLER (REQUERIDO)

VALDIR CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000431-24.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000440-83.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. A. (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 – CGJ CNGC - 

Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte 

interessada a efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora responsável por essa 

providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, 

pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000875-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ML SOLUCOES EM SANEAMENTO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGSN ENGENHARIA LTDA. (REU)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002025-10.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO ANDRADE SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

Intimo a parte Autora para dar prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002183-65.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAERCIO JOSE TROVO (REU)

PAULO NUNES BRAGANCA (REU)

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 20 de Maio de 2020 às 13:30 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-72.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 
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Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSOM VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR(A))

PAULO CESAR FAVARO MOTTA (AUTOR(A))

LUIZ ROGERIO BOTARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da parte Autora para querendo manifestar nos autos dos 

Embargos de Declaração apresentado pelo Requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000497-04.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALSO RAMALHO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000497-04.2020.8.11.0005. AUTOR: 

ANDRE MARIO DA COSTA REU: IVALSO RAMALHO DA SILVA Vistos etc. 

Inicialmente, passo a análise do pedido de Justiça Gratuita. Com efeito, 

verifico que a parte requerente em sua peça vestibular, pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir 

condições de arcar com as custas processuais. Contudo, diante da 

situação fática, entendo que deve o magistrado valer-se de critérios 

objetivos, com o fim de apurar se o requerente possui ou não condições 

de suportar as despesas processuais. Primeiramente, analisando o caso 

sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso à justiça é 

garantia individual e fundamental do cidadão. O legislador constituinte para 

viabilizar o acesso a justiça disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência judiciária 

gratuita, garantia esculpida na Constituição da República e vigente no 

NCPC, sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição de 

pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos processuais 

sem prejuízo próprio ou de seus familiares. Entretanto, conforme leciona 

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada 

quanto à pobreza: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil – 

Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, a parte autora não 

demonstrou diante dos documentos colacionados aos autos 

impossibilidade em arcar com as custas do processo, uma vez que possui 

vários bens imóveis declarados em seu imposto de renda. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-49.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MANTELLI - EPP (EXECUTADO)

ALCIDES MANTELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000494-49.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: A MANTELLI - EPP, 

ALCIDES MANTELLI Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 19 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000495-34.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

LEONIR FERREIRA LOUZADA OAB - 205.362.401-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000495-34.2020.8.11.0005. 

REPRESENTANTE: LEONIR FERREIRA LOUZADA REQUERIDO: ALAIR 

MARIA DA SILVA Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-30.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASHPRO SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000450-30.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA REQUERIDO: CASHPRO 

SECURITIZADORA S.A. Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento 

de custas, bem como para corrigir a qualificação da mesma, já que foi 

informado que não possui mais a profissão de agricultora. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 19 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000483-20.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000483-20.2020.8.11.0005. 

EMBARGANTE: LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA EMBARGADO: C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Ouça-se a parte embargada, por intermédio de 

seu(sua) procurador(a), para, no prazo legal, apresentar impugnação aos 

embargos. Aportando a impugnação, vistas a parte embargante. Após 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1002024-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PESSOA DA SILVA 30364248149 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE JULIANA LEITE OAB - MT22499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002024-25.2019.8.11.0005. 

IMPETRANTE: APARECIDO PESSOA DA SILVA 30364248149 IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos etc. Trata-se de Habeas Data 

ajuizado por APARECIDO PESSOA DA SILVA em desfavor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Informa que prestou serviços ao município de Alto Paraguai-MT, nos 

anos de 2015/2016, realizando o manilhamento da rede pluvial da Rua 

Getúlio Vargas. Relata que celebrou o referido contrato com o, então, 

prefeito do município, José Adair Alves Ferreira. Pontua que a época o 

valor da obra foi estimado em R$46.074,00 (quarenta e seis mil e setenta e 

quatro reais), sendo efetuado apenas o pagamento da monta de 

R$10.000,00 (dez mil reais), parcelada em quatro vezes de R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Alega ser credora da requerida, em relação 

aos valores remanescentes. Esclarece que não possui o contrato do 

serviço prestado, bem como que realizou a solicitação administrativa, 

contudo, restou inexitosa. Requer a realização da notificação da 

autoridade coatora para que, em 10 dias, proceda-se com a exibição dos 

documentos solicitados, qual seja, contrato celebrado entre Município de 

Alto Paraguai-MT e Aparecido Pessoa da Silva, referente ao ano 

2015/2016, o Edital de Licitação para Contratação (caso houver), e os 

respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de multa. Acostou 

documentos à inicial. A inicial foi recebida, sendo determinada a 

notificação do impetrado para responde, com posterior notificação do 

Ministério Público para manifestação, id. 25857900. A requerida 

apresentou Contestação (id. 26592813), arguindo preliminarmente, 

carência da ação, no mérito, rechaçou dos argumentos despendidos na 

inicial. O requerente apresentou Impugnação à Contestação, id. 27501779. 

O representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da 

ordem do habeas data em id. 27655830. Os autos vieram-me conclusos. É 

o necessário relato. Fundamento. DECIDO. A ação deve ser prontamente 

indeferida. O habeas data deve ser instruído com prova "da recusa ao 

acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão" 

(Lei 9.507/97, art. 8º, parágrafo único, I). In casu, a parte impetrante almeja 

a procedência da demanda, a fim de receber cópia de contrato, em tese, 

celebrado com o Município de Alto Paraguai, na gestão do prefeito Adair 

José Cardoso, referente à prestação de serviços realizados na Rua 

Getúlio Vargas, valorada à época em R$46.074,00 (quarenta e seis mil e 

setenta e quatro reais). O impetrado, em sua defesa, assevera que não 

houve recusa no fornecimento de quaisquer informações, sendo que 

prontamente responderam. Da análise dos autos, verifica-se que a 

impetrante juntou requerimento feito junto ao munícipio de Alto Paraguai 

(ids. 25440334 e 25440718). Extrai-se a resposta ao Ofício n° 003/2019 

AJ/PREF de id. 26593455, onde o Chefe de Licitação do município informa 

que “foi realizada pesquisa sistêmica e em arquivos físicos na prefeitura 

onde não foi encontrado nenhum contrato contendo as especificações 

solicitadas para a consulta.”. Ainda, acostou-se e-mail, datado de 

12/08/2019 (id. 26593459), em que a assessora jurídica do município 

responde o requerimento administrativo, protocolado em 29/07/2019, à 

procuradora do impetrante, repassando a informação fornecida pelo 

Chefe de Licitação. Neste caso, o impetrante não instruiu o feito com 

prova de que o acesso ao dado que pretende alcançar teria sido negado. 

Ao contrário, conforme conjunto probatório infere-se que a administração 

pública respondeu ao requerimento, informando a sua inexistência na 

base de dados. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. 

AUSÊNCIA DE RECUSA DE INFORMAÇÕES. SÚMULA 02 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I A impetração do 

habeas data pressupõe, como condição de admissibilidade, além daquelas 

previstas para toda e qualquer ação CPC, a prova pré-constituída de que a 

autoridade administrativa tenha se recusado: a) a dar acesso às 

informações ou tenha ultrapassado o decurso de mais de 10 (dez) dias 

sem decidir; b) a realizar a retificação requerida ou tenha ultrapassado o 

decurso de mais de 15 (quinze) dias sem decidir; c) a fazer a anotação a 

que se refere o § 2º do artigo 4º ou o decurso de mais de 15 (quinze) dias 

sem a decisão (art. 8º da Lei nº 9.507/97). II - Quando a prova anexada 

aos autos demonstrar que a autoridade administrativa não se recusou a 

dar acesso a informações, justificando não possuir mais a documentação 

exigida, uma vez que foi incinerada, o processo deve ser extinto, pois 

impossível o atendimento do pedido, não evidenciando recusa na exibição 

da documentação pessoal postulada. Apelação Cível conhecida e 

desprovida.” (TJ-GO – Ap. 00693319620188090043, Relator: CARLOS 

ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/01/2019, 

Data de Publicação: DJ de 24/01/2019). “INTERESSE - HABEAS DATA. 

Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar 

informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 

nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual.” (STF - AgR HD: 

108 DF - DISTRITO FEDERAL 0021270-30.2019.1.00.0000, Relator: Min. 

MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJe-253 20-11-2019). Como o art. 10º da Lei nº 9.507/97 

autoriza o indeferimento da exordial na hipótese de desatendimento das 

exigências previstas naquele diploma, outra não pode ser a conclusão 

deste juízo senão determinar a extinção do processo sem julgamento do 

mérito, declarando a inépcia da inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse 

processual e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Novo 

Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade da justiça, com força no 

art. 5º, LXXVII, CF/1988. Às providências. Diamantino/MT, 19 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000391-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

JBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS VELOSO OAB - SP311862 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000391-76.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUTO POSTO J P LTDA - ME REU: STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA, JBS S/A Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

SUELMEI CAMPOS BARBOSA – EIRELI em face de STARKCARD 
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ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

LTDA e JBS S/A, todos devidamente qualificados. A requerente informa 

que atua no ramo de comércio a varejista de abastecimento de 

combustível e lubrificante para veículos automotores. Relata que realizou a 

abastecimento de gasolina e etanol comum em favor da primeira requerida 

Starkcard administradora de cartão de convênios comerciais destinada a 

oferecer vantagens na aquisição de produtos e/ou serviços aos 

associados, pessoa física e/ou funcionários de empresas que mantém 

contrato com a primeira requerida e a segunda requerida JBS, atuante no 

ramo de frigorífico nesta cidade. Aduz que as requeridas celebraram 

contrato de prestação de serviço de sistema de convênios, onde a 

segunda requerida atua como integrante do cartão de convenio com a 

primeira requerida com a bandeira Jbs usuária do cartão. Certifica que é 

cobrado dos comerciantes a taxa comercial de 2%, aplicado ao valor de 

cada compra efetuada pelos usuários do cartão. Assevera que os valores 

são descontados direito na folha de pagamento dos salários dos 

funcionários da segunda requerida que repassa aos comerciantes 

conveniados. Garante que no período de 15/07/2018 a 14/08/2018 fora 

procedidas compras no posto de combustível requerente, no montante de 

R$12.794,76; ademais, no período de 15/08/2018 a 23/08/2018 foram 

efetuadas mais transações correspondentes a R$7.559,54. Destaca que o 

total de vendas dos períodos acima citados perfaz a importância de 

R$20.354,30. Requer a procedência da demanda para constituição de 

titulo executivo judicial da obrigação. Instruiu a inicial com documentos. A 

inicial foi recebida em id. 19153311. A requerida Starkcard Administradora 

de Convênios e Benefícios e Comércio de Vestuário Ltda opôs embargos 

monitórios no id. 20787913, alegando excesso de cobrança em atenção à 

ausência de cobrança do desconto da taxa de administração de 2% sobre 

os valores in natura; além de reconhecer o crédito do credor no montante 

de R$23.953,21 que compreende o débito original acrescido de correção 

monetária, juros de 1% ao mês, multa de 1%, além das custas e dos 

honorários advocatícios de 5% fixados pelo Juízo, se comprometendo a 

realizar o 06 depósitos mensais referente ao saldo devedor. A requerida 

JBS S.A opôs embargos monitórios no id. 21979567, arguindo ilegitimidade 

passiva, sendo que, no mérito, ratificou o alegado da primeira requerida 

quanto ao excesso de cobrança, em razão da falta de pagamento da taxa 

de administração equivalente a 2%. Em manifestação de id. 22652834 a 

requerente requer a procedência do feito nos integrais termos suscitados 

pela Starkcard. Os autos vieram-me conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Desnecessária dilação probatória, uma vez que a 

instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é 

seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua 

produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil/2015, 

ademais, os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas 

as questões postas pelas partes. A requerida Jbs S/A arguiu sua 

ilegitimidade passiva para figurar na demanda, asseverando que não 

possui relação direta com a requerente Suelmei Campos Barbosa – Eireli, 

apenas com a requerida Starkcard; ademais, pontua que cumpriu 

integralmente com o seu dever de repasse à segunda requerida e não 

sendo esse o caso de responsabilidade solitária. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifica-se que o contrato celebrado em id. 18992159, foi realizado 

entre a requerente e a requerida Starkcard, sendo que a requerida Jbs 

acostou aos autos documentos de comprovação de repasse dos valores 

à Starkcard em ids. 21979575, 21979576, 21979577, 21979579, 21979580 

e 21979582, referentes aos vencimentos de 16/08/2018, 17/09/2018 e 

16/10/2018. Extrai-se do Contrato de Prestação de Serviços celebrado 

entre Starkcard e Friboi em id. 21979574, o item 2.8 que assim consigna, 

“Caso o FRIBOI seja acionado por qualquer estabelecimento conveniado 

deverá imediatamente a Stark assumir a lide e isentar de qualquer 

responsabilidade, tendo em vista que o FRIBOI não possui qualquer 

relação obrigacional com esses estabelecimentos conveniados da STARK. 

A obrigação do FRIBOI neste contrato é única e exclusivamente a de 

promover os repasses dos descontos promovidos em folha de 

pagamento, desde que atendidas às condições aqui previstas.” 

Encontra-se disciplinado no artigo 265 do Código Civil, a não presunção de 

solidariedade, vez que resulta da lei ou da vontade das partes, o que não 

incorre nos autos. Desta feita, reconheço a ilegitimidade passiva da 

requerida JBS S/A para figurar no polo passivo da demanda. Superada a 

questão preliminar, passamos a questão meritória. In casu, a requerente 

almeja a constituição do título executivo na quantia de R$20.354,30 a ser 

atualizada; todavia, a requerida Starkcard reconheceu a procedência do 

pedido, controvertendo apenas em relação aos valores, sob a alegação 

de que há excesso de cobrança, uma vez que o pleiteado na inicial não 

abarcava o desconto da taxa de 2%, referente à taxa de administração, 

ademais, importa mencionar que a parte requerente anuiu com os termos 

apresentados pela requerida em id. 22652834. Destaca-se que a 

requerida Starkcard depositou em juízo o valor de R$7.186,17 no id. 

20788313, e requereu o pagamento do valor divido em 06 parcelas, sendo 

que efetuou o deposito em juízo de 05 parcelas (ids. 21537765, 22517511, 

23748725, 24859445, 26024848). Leciona Cássio Scarpinella Bueno: “O 

reconhecimento jurídico do pedido deve ser entendido como a postura do 

réu que confirma os fatos e as consequências jurídicas pretendidas pelo 

autor em sua petição inicial.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso 

sistematizado de Direito Processual Civil: procedimento comum: ordinário e 

sumário, 2: tomo I. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 

233). Assim, ante a manifestação da parte requerida, necessário se faz a 

homologação do reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação (art. 487, III, “a” do CPC/2015), entretanto, referido ato do requerido, 

em que pese a manifestação de sua boa-fé processual, não o isenta de 

sofrer os ônus da sucumbência. Nesse sentido, a verba honorária será 

arbitrada com fundamento nos artigos 85, §2º do CPC/2015. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado pela requerida, a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir 

sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, e de consequência determino: a) DETERMINO o desconto de 2% 

sobre o valor in natura referente à taxa de administração. CONDENO a ré 

ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizada, nos termos do § 4º, do art. 90, do CPC/2015. CONVERTA-SE o 

mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, 

doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos IV do NCPC. 

Cumpra-se conforme determinado em id. 28711112. P.I.C. Às providências. 

Diamantino/MT, 19 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001608-28.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME REQUERIDO: 

AGUAS DE DIAMANTINO S.A., NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS 

S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por F. C. LOURENÇO LTDA em face de 

ÁGUAS DE DIAMANTINO, ambos devidamente qualificados. Pontua a parte 

autora que a primeira requerida é concessionária dos serviços de gestão 

e distribuição de água ao município de Diamantino-MT desde 2014. Informa 

que o primeiro contrato celebrado tratava de prestação de serviços, 

fornecendo funcionário para realização de serviços de limpeza e copa, do 

escritório da primeira requerida, localizado em Diamantino/MT. Esclarece 

que foram disponibilizadas duas funcionárias, sendo que a primeira 

laborou de 01/06/2015 à 29/09/2015 e a segunda entre 05/10/2015 à 

15/03/2017. Assegura que como pagamento pela prestação de serviços, 

acordou-se a quantia mensal de R$1.700,00 a ser pago pela primeira 

requerida, ficando a requerente responsável pelo pagamento dos salários 

e recolhimentos oficiais. Salienta que primeira requerida deixou de realizar 

o pagamento da importância supra, nos meses de março de 2015, julho de 

2015, agosto de 2015, outubro de 2015, setembro de 2016, fevereiro de 

2017 e março de 2017 (15 dias trabalhados), totalizando um débito de R$ 

11.050,00. Esclarece que, com relação ao segundo contrato de prestação 

de serviços para substituição dos aparelhos hidrômetros do bairro Novo 

Diamantino e demais bairros do município, entabulado em outubro de 2015, 

foram convencionadas a troca de 2.800 unidades entre os dias 
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20/10/2015 e 06/01/2016, no valor de R$12,50 por hidrômetro substituído, 

totalizando um débito de R$35.000,00. Destaca que para cumprimento do 

referido contrato do escasso período de tempo, contrato mais 06 

empregados temporários, que posteriormente, em razão da inadimplência 

por parte da requerida encontrou-se impossibilitado de efetuar os 

pagamentos do pessoal. Certifica que, quanto ao terceiro contrato de 

prestação de serviços para execução de serviços de reposição de 

pavimentação asfáltica, paralelepípedo e calçadas, a priori, foi 

convencionado o pagamento de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por metro 

quadrado de reposição. Atesta que a partir de março de 2015 o gerente 

da primeira requerida em Diamantino-MT, Sr. Renato Giacomello Carreira 

Ribeiro, convencionou verbalmente com o representante legal da 

requerente que o pagamento seria realizado em quantia fixa de 

R$5.000,00, sendo que a requerente disponibilizaria dois funcionários para 

a realização de das tarefas e receberiam o salário de R$1.100,00. 

Salienta, contudo, que mesmo não tendo sido confeccionado o referido 

contrato, cumpriu integralmente com o pactuado entre as partes. Ressalva 

que os serviços prestados de março de 2015 na quantia de R$5.000,00 e 

os 17 dias trabalhados em janeiro de 2017 não foram devidamente 

adimplidos, apesar de devidamente notificada. Requer a procedência da 

demanda para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$14.464,65, decorrente do inadimplemento do contrato de 

prestação de serviços e limpeza de escritório; o pagamento do importe de 

R$ 45.172,78, decorrente do inadimplemento do contrato para substituição 

de 2.800 (duas mil e oitocentas) unidades de hidrômetro residencial entre 

os dias 20/10/2015 e 06/01/2016, no valor de R$ 12,50 (doze reais e 

cinquenta centavos) por aparelho substituído; além do pagamento da 

quantia de R$ 10.703,43 (dez mil setecentos e três reais e quarenta e três 

centavos), decorrente do inadimplemento do contrato para reposição de 

asfalto, paralelepípedos e calçadas, referentes aos meses de março de 

2015 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os 17 (dezessete) dias 

trabalhados em janeiro de 2017, no valor de R$ 2.833,33; Acostou 

documentos à inicial. As requeridas Águas De Diamantino, Nascentes Do 

Xingu S/A e Aegea Saneamento E Participações S/A apresentaram 

contestação (id. 14123768), arguindo preliminarmente, a inépcia da inicial, 

alegando ausência de provas quanto a existência dos supostos contratos 

de prestação de serviços; a ilegitimidade passiva da requerida Nascentes 

Do Xingu S/A e da Aegea Saneamento E Participações S/A; quanto ao 

mérito rechaçou os argumentos despendidos na inicial. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação (id. 14715852). Instados a 

especificarem provas que pretendem produzir (id. 15048498), requereu a 

produção de prova documental e pericial em id. 15134926, já os 

requeridos quedaram-se inertes, consoante certidão de id. 16832675. O 

feito foi saneado em id. 19917683, sendo que a preliminar de ilegitimidade 

passiva das requeridas Nascentes Do Xingu S/A e da Aegea Saneamento 

E Participações S/A foi acolhida; a preliminar de inépcia da inicial em 

virtude de se confundir com o mérito não foi analisada; por fim, foi deferido 

o pedido de produção de prova testemunhal. Ata de Audiência (id. 

20888271), onde foi colhido o depoimento pessoal da requerente, da parte 

requerida Águas de Diamantino S/A; além da oitiva das testemunhas 

Denise Júlio Fernandes, David Bispo da Silva e João Pedro de Oliveira. A 

requerida Águas de Diamantino S/A apresentou suas Alegações Finais em 

id. 21340487, assim como a requerente em id. 21357664. Os autos 

vieram-me conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. 

Preleciona o Ministro Cezar Peluso: “Os contratos - e as obrigações de 

modo geral – devem ser cumpridos, porque são obrigatórios para as 

partes (pacta sunt servanda). Distingue-se para a responsabilidade que 

em origem no inadimplemento de contrato ou em declaração unilateral de 

vontade daquela em que não se em não se tem presente qualquer vínculo 

obrigacional anterior. A primeira denominada responsabilidade contratual e 

a segunda, extracontratual ou aquiliana.” (PELUSO, CEZAR - Código Civil 

Comentado, 13ª ed., Editora Manole, São Paulo, 2019, p. 364). O 

requerente almeja a condenação do requerido ao pagamento dos valores 

referente aos três contratos de prestação de serviço, em tese, 

entabulados com a requerida Águas de Diamantino S/A. Quanto ao 

primeiro contrato, o requerente alega o inadimplemento da requerida em 

relação aos meses de março/2015, julho/2015, agosto/2015, outubro/2015, 

setembro/2016, fevereiro /2017, março/2017 (15 dias trabalhados). 

Vejamos. A requerente colacionou aos autos pedidos de compra/serviço 

correspondentes aos meses de abril/2015, maio/2015, junho/2015, 

novembro/2015, dezembro/2015, março/2016, abril/2016, maio/2016, 

agosto/2016, novembro/2016, bem como notas fiscais (id. 10947952). Já a 

requerida arguiu em sede de peça contestatória a ausência de 

comprovação da inadimplência com relação ao convencionado entre as 

partes, em virtude do ônus comprobatório da parte autora. Todavia, a 

autora se desincumbiu do ônus probatório no momento em que comprovou 

a existência de relação jurídica-material, cabendo ao réu impugnação 

específica comprovando sua não inadimplência. Eis a jurisprudência: 

“JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO PELO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(...) O ônus de provar os fatos afirmados na petição inicial incumbe ao 

autor (art. 373, I, do CPC), que dele se desincumbiu comprovando 

efetivamente a relação jurídico-material existente, cabendo ao réu sua 

impugnação específica e prova negativa, (art. 373, II, do CPC), o que não 

ocorreu. No presente caso, ficou demonstrado que o autor prestação 

serviços referentes aos cuidados com a manutenção e revisão da 

aeronave de propriedade do requerido e terceiro, que dividiam igualmente 

os custos e despesas com bem, conforme contrato juntado aos autos, 

tendo apenas o último adimplido com o pagamento. Ademais, o contrato de 

hangaragem se restringia apenas à guarda da aeronave, não se 

relacionando com os serviços lide tratados na presente lide. Caberia ao 

réu demonstrar o que não houve a prestação do serviço ou que efetuou o 

pagamento, tal qual o corresponsável pelo bem, conforme pacto verbal, 

exibindo os respectivos comprovantes de pagamento, cuja ausência nos 

autos pressupõe a sua não realização. Assim, não havendo o reclamado 

provado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos.” (TJ-AP - RI: 00230064820188030001 AP, Relator: 

REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/08/2019). 

Destaca-se que caberia ao réu a comprovação da inexistência de 

prestação de serviço ou que efetuou o pagamento, tal como 

convencionado entre as partes. Ocorre que o requerido sustenta apenas 

que quitou o contrato em sua integralidade, sem, contudo, trazer 

documentos para corroborar. Frisa-se que a requerida alega, ainda, ser 

credora da requerente, em razão de ter adimplido com as verbas 

rescisórias da primeira funcionária contratada para prestação de 

serviços, observando-se que no processo trabalhista, as duas foram 

condenadas, no entanto, a requerida foi condenada subsidiariamente, e 

uma vez não encontrados valores em conta bancária da requerente foi 

penhorada a quantia de R$21.256,61. Destarte, uma vez comprovada à 

relação jurídica-material existente entre as partes, e incumbida à requerida 

de comprovar sua adimplência ou a inexistência do avençado e não o ter 

feito, devida à condenação ao pagamento dos serviços realizados 

referente aos meses de março/2015, julho/2015, agosto/2015, 

outubro/2015, setembro/2016, fevereiro /2017, março/2017 (15 dias 

trabalhados), no importe de R$11.050,00, devidamente corrigido. 

Sobrevém, porquanto, ante o pagamento realizado pela requerida, o 

instituto da compensação, contido no art. 368, CC, prelecionando que “se 

duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as 

duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Superado o 

primeiro contrato, passamos à análise do segundo e do terceiro. No que 

concerne ao segundo e terceiro avençado, a autora não colacionou aos 

autos, afirmando quanto ao segundo que não lhe foi entregue uma via, e 

ao terceiro, que avençaram de forma verbal. Pois bem. Na fase instrutória 

foram ouvidas as partes litigantes, bem como foi colhido o testemunho de 

Denise Júlio Fernandes, David Bispo da Silva e João Pedro de Oliveira. A 

priori, transcrevo depoimento do representante da requerida: “Que é 

representante da parte requerida. Que não tem conhecimento a respeito 

dos contratos que o autor alega ter firmado com a parte requerida. Que 

tem conhecimento apenas do contrato celebrado com a Sra. Denise com a 

parte autora. Que tem conhecimento que o contrato a respeito da Srª 

Denise foi quitado com pela empresa requerida. Que na ação trabalhista 

ajuizada pela Srª Denise contra a empresa requerida, o autor teria 

recebido valores referentes o contrato firmado referente a Srª Denise, 

inclusive havendo comprovante de pagamento. Que presta serviço para a 

requerida desde o ano de 2017. Que não tem conhecimento de fatos 

anteriores. Que tem conhecimento que a forma de pagamento da empresa 

é com deposito bancário. Que o documento constante no ID 10947952, é 

necessário para efetuar o pagamento a terceirizados. Que tem 

conhecimento de troca de hidrômetro na cidade pela própria empresa 

requerida. Que tem conhecimento que os uniformes constantes no ID 

10947954, não são utilizados pela empresa requerida. Que chegou a ver o 
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autor nas dependências da empresa requerida. Que informou que as 

demais requeridas fazem parte do mesmo grupo empresarial da requerida 

Águas de Diamantino.” A testemunha Denise assim relatou: “(...) Que 

nunca viu contrato de trabalho entre a empresa requerida e o autor no que 

diz respeito ao sérvio de recapeamento e a colocação de hidrômetro. Que 

nunca viu nenhuma ordem de serviço ser entre ao autor. Que nunca viu 

nenhum representante da requerida assinando ordem de serviço.” Já a 

testemunha David Bispo da Silva atestou: “(...) que era funcionário do 

autor, realizando serviço de tapagem de buracos e colocação de 

paralelepípedo e asfalto. Que prestou serviço entre março de 2015 ate 

julho de 2015. Que somente prestou serviços de tapagem de buracos e 

colocação de paralelepípedos e asfalto. Que os serviços prestados no ID. 

10947954, foi prestado pela testemunha. Que recebia ordens de serviço 

das mãos do autor e não da empresa Águas de Diamantino. Que 

acompanhava o autor até a empresa requerida, porem, nunca viu o autor 

receber alguma ordem de serviço. Que usava uniforme para trabalhar da 

cor vermelha. Que não tem certeza se estava escrito “Águas de 

Diamantino” no uniforme que utilizava. Que nunca viu contrato celebrado 

entre a empresa requerida e o autor. Que quem mandou fazer o uniforme 

que utilizava era o autor Fábio.” Do acima relatado, este Juízo não é capaz 

de inferir a existência de contrato firmado entre as partes, sejam eles 

verbais ou não, constatando-se, porquanto, a ausência de provas 

testemunhal colhida para a comprovação dos termos dos contratos 

firmados entre as partes, principalmente, quando faltante documentação 

no momento da distribuição da inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA 

PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. TEMERÁRIO PRONUNCIAMENTO 

CONDENATÓRIO. Desmerece guarida a pretensão de recebimento de 

valores referentes a alugueis e reparação de maquinário agrícola, quando 

não evidenciado pelo autor fato constitutivo do seu direito, constatada a 

insuficiência da prova testemunhal colhida para a comprovação dos 

termos do contrato oral firmado pelas partes, mormente porque faltante 

qualquer documentação que possa ser admitida como começo de prova 

por escrito. Inteligência dos arts. 373, inciso I, c/c art. 444, do Código de 

Processo Civil e art. 227, parágrafo único, do Código Civil. APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 03887979520168090128, 

Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Data de Publicação: 24/04/2019). Ressalva-se a incumbência 

do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito por ele alegado na 

inicial. Não tendo o autor comprovado a sua alegação no sentido de que 

foi contratado verbalmente pela parte ré. Nessa senda: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA Incumbe ao autor 

comprovar, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC/15, os fatos 

constitutivos do direito por ele alegado na inicial. Não tendo o autor 

comprovado a sua alegação no sentido de que foi contratado verbalmente 

pela parte ré para prestar serviços na área de construção civil, a 

improcedência do pedido de condenação da mesma parte ré ao 

pagamento desses serviços, que diz ter prestado a seu favor, é medida 

que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10452150069972001 MG, Relator: José de 

Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 

07/02/2020). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVAO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ENTREGA DE AUTOMÓVEL 

PARA VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. Na ação de cobrança, incumbe a 

parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do NCPC. Ausência de comprovação da negociação 

exposta na inicial. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70080847874 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação: 22/04/2019). Ante o exposto, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão pela qual: a 

CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 11.050,00, referente ao valor 

faltante referente ao contrato de prestação de serviço de serviços de 

limpeza e copa. b) DETERMINO a compensação da quantia de 

R$21.256,61, concernente aos créditos da requerida havida no processo 

trabalhista tombado sob o n° 365-60.2016.5.23.0056. c) INDEFIRO 

condenação da requerida ao pagamento das quantias referentes aos dois 

últimos contratos. CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, 

a ser devidamente atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015, 

contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015. 

P.R.I.C. Diamantino/MT, 19 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108644 Nr: 1873-81.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa Dos Santos 

Mriussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise, às fls. 125/127

 Da análise dos autos, verifico que o advogado da parte devedora, Dr. 

Aparecido Batista dos Santos, não tem procuração nos autos, o que torna 

impossível a sua homologação.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. 

Homologação. Ausência de procuração do advogado do autor firmatário 

do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status 

quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. 

Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70029569738, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da 

Costa Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009).

Ante o exposto, deixo de homologar referido acordo.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos para a devida 

homologação do acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 21560 Nr: 569-67.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Lourenço Sanches - 

OAB:11333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108101 Nr: 1653-83.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Erny Parisenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as matérias arguidas pelo autor tratam-se de matérias 

de defesa, postergo sua análise para a sentença.

Assim, vista ao MPE, e após, ao patrono, para alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 90699 Nr: 2961-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 277, a qual consignou a inexistência de 

servidor apto a realizar a atualização do cálculo, vista ao MPE para que 

apresente cálculo atualizado do valor devido.

Após, conclusos para constrição de bens.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-46.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO ALVES DORADO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, dispondo sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 20 

de maio de 2020, às 13h30min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à solenidade, consignando no mandado que a ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACELHO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, dispondo sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 19 

de maio de 2020, às 13h30min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à solenidade, consignando no mandado que a ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, dispondo sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 19 

de maio de 2020, às 14h00min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à solenidade, consignando no mandado que a ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011225-92.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011225-92.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: SUELI LIMA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se 

de processo em fase de cumprimento de sentença. Em análise dos autos, 

verifica-se que foi determinada a penhora e avaliação de imóvel em nome 

da parte executada, bem como a expedição de certidão para fins de 

averbação da penhora na matrícula do imóvel a parte exequente. Em 

seguida, foi deferido o pedido para que imóvel fosse leiloado. No entanto, 

o Sr.Leiloeiro compareceu aos autos informando que não há registro da 

penhora na matrícula nº. 68.723, sugerindo a averbação do registro na 

matrícula. Pois bem. Considerando que compete ao interessado realizar a 

averbação da penhora na matrícula do imóvel, a teor do disposto no art. 

828 do CPC, determino que a parte exequente providencie a averbação, 

juntando, em seguida, a matrícula atualizada nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-93.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AMANCIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000504-93.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:REGINA 

AMANCIA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-78.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEONEL DA SILVA SIMONINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000505-78.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:WELLINGTON 

LEONEL DA SILVA SIMONINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001202-70.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de fase de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

OI S/A, tendo as partes apresentado seus cálculos de liquidação do valor 

do crédito que entendem devido à parte exequente. Com a apresentação 

dos cálculos pela parte exequente, a parte executada apresentou 

impugnação aos mesmos, alegando, em suma, excesso na execução, bem 

como pugna pela expedição de certidão de crédito em favor da parte 

impugnada no valor de R$ 13.800,38, a fim de que este possa habilitar seu 

crédito no juízo da Recuperação Judicial. Decido. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a irresignação da parte executada merece 

respaldo em parte. Primeiramente, cabe anotar que o crédito executado 

nos autos é considerado extraconcursal, uma vez que o fato gerador da 

obrigação reconhecida em sentença ocorreu após o deferimento da 

recuperação judicial, notadamente porque a inclusão creditícia foi 

realizada em 22/07/2018. O juízo da recuperação judicial, ao homologar o 

plano apresentado pelas empresas do grupo OI, decidiu sobre o 

procedimento a ser adotado para exigência dos créditos extraconcursais, 

cujo grupo o relativo aos presentes autos é integrante, a saber: AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar 

Ferreira Viana - Juiz Titular (DESTAQUEI - Parte final - pág. 05/06 - da 

Decisão proferida em 02/05/2018, pelo Juiz Titukar Dr, Fernando César 

Ferreira Viana, nos Autos do Processo Judicial Eletrônico nr. 

0203711-65.2016.8.19.0001 – 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no l ink : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf) Com tais considerações, 

tratando-se o presente cumprimento de sentença de crédito 

extraconcursal, não há que se falar em expedição de certidão de crédito 

para habilitação no juízo da recuperação, já que os créditos 

extraconcursais serão pagos pelo Juízo da Recuperação após a 

liquidação do valor do crédito, mediante comunicação pelo Juízo de origem. 

Contudo, assiste razão à executada no que se refere a existência de 

excesso na execução, e muito embora a parte exequente tenha 

apresentado manifestação ao id. 29350011, retificando o cálculo 

apresentado em seu cumprimento de sentença ante a existência de erro 

material na data, e apresentando o novo valor que alega correto, a quantia 

de R$ 14.565,12, verifica-se que as datas utilizadas para atualização dos 

valores não observaram o disposto na sentença condenatória. Assim, 

este Juízo realizou novos cálculos de atualização da dívida através do 

sítio http://drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc, utilizando os seguintes 

parâmetros: - incidência de juros de mora de 1 % ao mês a partir do 

evento danoso (22/07/2018) até a presente data (18/03/2020); - correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (17/07/2019) até a presente 

data (18/03/2020); + 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios. 

Com efeito, obteve-se então o valor atualizado da condenação no 

montante de R$ 14.095,75, que fica estabelecido como sendo o valor 

líquido do dano moral devido à parte exequente. 2 – Preclusa a presente 

decisão, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Recuperação Judicial solicitando o 

pagamento do crédito de R$ 14.095,75 em favor da parte exequente. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143246 Nr: 1285-12.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ LIMA COSTA - 

OAB:MS 17433
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Intimar a parte requerida da sentença proferida nos autos à f. 80:

Vistos etc.

Cuida-se de ação de exoneração de alimentos proposta por Marcos 

Roberto Peixoto em face de Vanessa Karoline Peixoto, na qual alega que a 

ré já atingiu a maioridade e concluiu seu curso superior, devendo em 

razão disso, ser exonerado do dever de pagar alimentos.

A inicial foi recebida às fls. 26/29, sendo indeferido o pedido liminar.

A ré apresentou contestação às fls. 65/68, concordando com o pedido de 

exoneração, esposando, contudo, o abandono afetivo de seu genitor.

Embora intimada, o autor não impugnou a contestação no prazo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do reconhecimento do pedido do autor pela parte ré, no qual 

confessa que já concluiu seu curso superior, sendo maior de idade, 

plenamente capaz, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação 

para exonerar o autor da obrigação alimentar em relação a ré Vanessa 

Karoline Peixoto.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, expedidos todos os documentos 

necessários, arquive-se.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 9712-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 9712-32.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SÔNIA MEYER REIS

PARTE REQUERIDA: CARLOS MEYER

INTIMANDO(A, S): CARLOS MEYER e seu curador JOSÉ CARLOS MEYER

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: “...Assim, 

considerando que as condições mentais e físicas do interditando o tornam 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei. Ante o exposto, à luz das provas produzidas 

neste feito e nos autos Código 145538, e o manifesto desinteresse da 

autora quanto ao pedido de retroação dos efeitos da interdição para o ano 

de 2010, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Carlos Meyer, declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 4º, inc. III, do 

Código Civil, nomeando como seu curador o Sr. José Carlos Meyer, para a 

prática de todos os atos civis da vida do interditando (art. 755, do CPC). 

Expeça-se Termo de Curatela. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, observando-se as 

disposições do art. 755, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e registrada no 

sistema Apolo. Sem custas. Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da 

presente como mandado/ofício. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado -Juíza de Direito

 Eu, Marizélia Alves Damasceno, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Marizélia Alves Damasceno

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000490-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

ZENIRA MARIA THOMAZ OAB - 018.159.369-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000490-13.2020.8.11.0037.s 

REPRESENTANTE: ZENIRA MARIA THOMAZ EXEQUENTE: E. G. T. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Verifico 

que o medicamento Sabril 500 mg (Vigabatrina) foi prescrito pelo médico 

pediatra por período contínuo, de 8/8 horas (ID Num. 28605951 - Pág. 4) e, 

segundo o parecer do NAT, é um remédio antiepiletico, com dispensação 

pelo gestor estadual. Outrossim, anoto que o medicamento Topiramato 

também foi prescrito pelo médico pediatra para uso contínuo, de 8/8 horas 

(ID Num. 28605951 - Pág. 2) e o NAT informou que o mesmo é fornecido 

pelo Estado exclusivamente para tratamento de pacientes acometidos de 

epilepsia. Friso, ainda, que foi prescrito ao menor o consumo de Nutren 

Junior (200 mls, 4 vezes ao dia) (ID Num. 28605951 - Pág. 1), que, 

segundo o NAT, não foi recomendado por nutricionista, se trata de um 

suplemento alimentar que não é fornecido pela rede pública de saúde, mas 

sim, pelos órgãos de assistência social do Município, bem como há a 

possibilidade de substituição por fórmula artesanal. Nesse contexto, por 

ora, determino a intimação do exequente para informar, mediante relatório 

médico circunstanciado, no prazo de 20 dias, a necessidade e 

imprescindibilidade de prescrição de dois medicamentos para situações de 

epilepsia (Sabril e Topiramato, ambos em uso contínuo e de 8/8 horas), 

bem como do suplemento alimentar, justificando a prescrição dos mesmos. 

Registro que, inobstante se tratar de cumprimento de sentença, o 

julgamento final do processo comum se deu há oito anos e de forma 

genérica, condenando-se o Município de Primavera do Leste a fornecer ao 

menor “o tratamento necessário para a sua recuperação, pelo período que 

se fizer necessário, de acordo com o entendimento médico”. Assim, antes 

de determinar o fornecimento dos medicamentos e suplemento alimentar 

prescritos, entendo que as prescrições médicas devem estar justificadas 

no quadro de saúde apresentado pelo paciente e fundamentadas nos 

protocolos médicos aplicáveis, o que cabe exclusivamente ao profissional 

médico. Por isso, ressalto a importância de estarem justificados nos autos 

os motivos que levaram as prescrições dos medicamentos e do 

suplemento alimentar tais quais como foram lançadas. Atendida a 

determinação judicial pela parte exequente, venham os autos conclusos. 

Sem prejuízo, determino que se oficie à Secretaria de Assistência Social 

do município de Primavera do Leste, a fim de que realize uma visita à 

residência do autor para os procedimentos de atendimento e análise 

quanto às necessidades do infante e a possibilidade do município fornecer 

consultas médicas (com nutricionista, por exemplo), medicamentos, 

suplemento alimentar ou qualquer outra carência do menor, mediante 
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informações a serem fornecidas pela Secretaria sobre os atendimentos e 

providências adotadas, no prazo de 20 dias. Intime-se e dê-se ciência. 

Cumpra-se, servindo a presente de ofício/requisição/mandado. Primavera 

do Leste, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003107-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício nº 073/2020 Primavera do Leste - MT, 19 de 

março de 2020. Referência: Processo: 1003107-48.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: DIVINA GOMES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Senhor(a): Pelo presente, nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, solicito a transferência do 

valor liquidado para a subconta processual vinculada a estes autos, em 

anexo segue cópia da sentença de liquidação. Atenciosamente, 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". AO(À) JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

RIOBRANCO – AC Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua 

Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000891-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. P. (AUTOR)

P. P. P. (AUTOR)

E. P. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

Outros Interessados:

T. O. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000891-12.2020.8.11.0037. 

AUTOR: ERICO PIANA PINTO PEREIRA, NEIVA PIOVESAN PEREIRA, 

PERICLES PIOVESAN PEREIRA REU: CREDORES Processo nº 

1000891-12.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Erico Piana Pinto e Outros (Grupo Pereira) Vistos etc. 

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por Erico Piana Pinto 

Pereira, JUCEMAT nº 5110220021-3; Péricles Piovesan Pereira, JUCEMAT 

nº 5110216771-2 e Neiva Piovesan Pereira, autodenominado “Grupo 

Pereira”, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe. Foi 

determinada a realização de avaliação preliminar para constatação da 

situação fática e documental do pedido (Num.29414567), sendo 

identificado que o maior volume de negócios, assim como a atividade rural, 

desenvolve-se no município de Novo São Joaquim (MT), sendo naquela 

Comarca o principal estabelecimento (Num.29718943). Declínio da 

competência para o Juízo da Comarca de Novo São Joaquim (MT), com 

remessa dos autos (Num.29803990). Comunicação da distribuição do 

Conflito de Competência nº 1006591-80.2020.8.11.0000, com atribuição 

provisória da competência em favor do Juízo da Comarca de Primavera do 

Leste/MT (Num30206455). Os requerentes postularam pelo deferimento do 

processamento da recuperação judicial, em razão do cumprimento dos 

requisitos legais e, subsidiariamente, pelo deferimento de tutela cautelar de 

urgência, nos moldes dos artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil, a 

fim de que sejam suspensos todo e qualquer ato expropriatório em face 

dos requerentes (Num.30212921). É o relatório. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

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

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, há elementos processuais 

que denotam a pertinência material do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Com efeito, acerca da controvérsia atinente 

ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do 

produtor rural, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça não consolidou 

entendimento, ao menos não de forma uníssona e cogente (CPC, art.927), 

em tal ou qual sentido, com registro dos precedentes do Tribunal Cidadão 

admitindo o processamento em favor desse empresário.[1] Outrossim, 

embora o pedido de recuperação judicial ainda não tenha sido deferido, 

por necessidade de complementação documental, está sob exame deste 

juízo e, acaso seja determinado o seu processamento, necessitará de 

estrutura empresarial recuperável. Assim, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo é evidente em vista da natureza do processo. 

Portanto, a leitura atenta da petição e o cotejo dos documentos que a 

instruem permitem vislumbrar, neste momento processual, a pertinência do 

direito material e/ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual 

há fundamento jurídico idôneo para a concessão da tutela provisória. Isso 

posto, presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela 

provisória de urgência, e determino sejam suspensos todo e qualquer ato 

expropriatório em face dos requerentes. Intime-se a empresa nomeada 

para a realização da avaliação preliminar para proceder nova avaliação da 

documentação complementar aportada, com juntada de relatório no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, intimem-se os requerentes para manifestação, em 

idêntico prazo. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 17 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

[1] REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002094-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MPM PINTURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002094-14.2017.8.11.0037. “A legitimidade das partes é matéria de 

ordem pública, cuja apreciação pode se dar em qualquer tempo e grau de 

jurisdição. No caso concreto, a apreciação da preliminar de ilegitimidade 

passiva da empresa Galaxie Comércio de Veiculos Ltda foi postergada 

para sentença de mérito em razão da necessidade de dilação probatória, 

inexistindo qualquer prejuízo para a parte embargante. Por fim, em relação 

ao ônus da prova plenamente aplicável a inversão prevista no Código de 

Defesa do Consumidor haja vista tratar-se de relação de consumo. Por 

solicitação das partes, substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pela 

parte autora e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os 

prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.” 

REQUERENTE: MPM PINTURAS LTDA - ME REQUERIDO: GALAXIE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL 

DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA PRIMAVERA DO LESTE, 16 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 75 de 654



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ORACIL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 27499704, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27561194 a seguir transcrita: 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 04 de 

março de 2020, às 16h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008361-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008361-65.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marli Ines da Silva 

Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2019. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174924 Nr: 7933-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VARGAS PAIVA, PAULO 

INACIO PAIVA, PAIVA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:12900, Paula Vanessa Damaren Santos - 

OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhore-se os imóveis indicados, na forma do artigo 845, §1º, do Código 

de Processo Civil, condicionada a penhora à permanência da titularidade 

do domínio e à inexistência de qualquer impedimento legal (Decreto-lei nº 

167/67, art.69; Lei nº 9.514/97 etc.), intimando os executados (CPC, art. 

841).Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente 

providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.Ato contínuo, avaliem-se os bens 

penhorados, inclusive o imóvel objeto da matrícula 6793 CRI de Primavera 

do Leste/MT, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o 

ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, 

especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que 

se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para manifestação, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento, em 10 (dez) 

dias.Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil, bem como para apresentar a cópia atualizada da matrícula nº 6.793. 

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 17 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132143 Nr: 4509-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - 

OAB:27199, MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - OAB:50460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 4509-89.2014.811.0037 (132143)

Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta Fundada em Título 

Extrajudicial

Exequente: Primavera Diesel Ltda

Executado: Antônio Marino Furlan

Vistos em correição.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome das partes executadas.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento das penhoras sobre os ativos financeiros 

das partes executadas, bem como da pesquisa e inclusão pelo sistema 

RENAJUD (fl.86).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 31 de outubro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135923 Nr: 7499-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JARBAS WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 

15.688/A

 Portanto, ante a intempestividade, não conheço dos embargos de 

declaração opostos.Registro que a impugnação ao cumprimento de 

sentença já foi julgada às fls.355/361, portanto determino a remessa dos 

autos à Contadora Judicial para conferência do cálculo exequendo 

(fls.362/372), com observância da decisão retro mencionada, bem como 

com dedução do valor depositado às fls.161.Aportando o cálculo, 

intimem-se as partes para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de não 

conhecimento.Em seguida, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 18 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138467 Nr: 9309-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - 

OAB:31710, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, OLIVEIRA 7 CAINO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - OAB:1447/2006BA, TIAGO BUENO 

DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Isso posto, acolho em parte os embargos de declaração opostos e corrijo 

o erro material, passando a constar da sentença: “JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. ”Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 

18 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148637 Nr: 3693-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3693-73.2015.811.0037 (Código 148637)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Antônio de Mello

Executada: Hilda Aparecida Artmann Zdybicki

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Antônio 

de Mello em face de Hilda Aparecida Artmann Zdybicki, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.
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No decorrer do tramite processual, a parte autora desistiu da ação (fls. 

49).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, c/c artigo 775, caput, ambos do Código de Processo Civil. 

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156441 Nr: 7366-74.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:MT/ 

12.951

 Intimo a parte requerente para comprovar a distribuição da missiva na 

Comarca deprecada. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158294 Nr: 8253-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8253-58.2015.811.0037 (Código nº 158294)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Viana & Cia Ltda.

Executado: Aparecido Paiva

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.141).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170766 Nr: 5611-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA PARACALL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte EXEQUENTE para 

manifestar acerca da devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209192 Nr: 3779-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICCIUS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, PHILIPE 

CASARIN PEIXOTO - OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos atos 

expropriatórios incidentes sobre o imóvel matriculado sob o nº 1.718 do 

CRI de Primavera do Leste (MT), até ulterior deliberação judicial.Nos termos 

do artigo 679 do Código de Processo Civil, os embargos seguirão o 

procedimento comum.Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.Cite-se a parte ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344).Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art .334, §9º) .Cert i f ique-se nos autos da execução nº 

192-29.2006.811.0037 (Código 37616).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 224980 Nr: 2317-13.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, descumprido o ônus processual pela parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, I, e artigo 918, II, ambos do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 18 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 1435-66.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

23829, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUANA 

DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS 

CÁCERES - OAB:26822-B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456, Nelson Feitosa Junior 

- OAB:8656, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - 

OAB:139.209, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18.099, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, THAÍS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3.928

 Processo nº 1435-66.2010.811.0037 (Código nº 69127)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Feodosy Fefelov

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à proposta de honorários periciais, sob o 

fundamento de violação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O perito justificou a cobrança do valor pela estimativa de 71 horas 

técnicas para a realização da perícia contábil, apresentando, todavia, 

proposta de redução.

Em seguida, vieram os autos conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não estabelecendo a lei processual civil um procedimento para a fixação 

dos honorários periciais, em caso de discordância de quaisquer das 

partes quanto à proposta de honorários do expert, compete ao Julgador 

estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de 

todos os envolvidos.

 Nesse passo, embora a estimativa das horas técnicas fosse inicialmente 

excessiva, a proposta foi reformulada, com apresentação de valor 

compatível com a natureza da perícia.

Portanto, arbitro os honorários periciais na importância de R$18.713,10 

(dezoito mil setecentos e treze reais e dez centavos). Todavia, determino 

a prévia intimação do perito sobre a ilegalidade da restrição à 

apresentação de quesitos suplementares pelo preço já fixado para a 

perícia, devendo, se for o caso, declinar a nomeação.

Intime-se o perito nomeado para prestar informações quanto a 

manutenção de interesse em realizar os trabalhos periciais, em 15 

(quinze) dias, já declinando, em caso positivo, os dados bancários para 

subsequente levantamento da importância de 50 % (cinquenta por cento).

Em seguida, intime-se a parte responsável para proceder ao depósito da 

importância dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, 

§1º).

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art.477).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 233880 Nr: 6356-53.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:MT 19412, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PAULA SAVARIS BEE - OAB:MT 18.674, 

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

R.MONTHANHER BRESCOVICI - OAB:MT 7366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos atos restritivos e 

expropriatórios incidentes sobre o imóvel registrado sob matrículas n° 

8.986 e 8.987 do CRI de Primavera do Leste-MT, nos autos nº 

6870-21.2010.811.0037 (Código 74551).Nos termos do artigo 679 do 

Código de Processo Civil, os embargos seguirão o procedimento 

comum.Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344).Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, 

§9º).Certifique-se nos autos da execução nº 6870-21.2010.811.0037 

(Código 74551).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 18 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 240556 Nr: 1251-61.2020.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum.Determino o imediato apensamento aos autos nº 

n°2459-56.2015.811.0037 (145824).Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344).Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 18 de 

março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100011 Nr: 7801-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDCERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.847-A

 Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e corrijo o erro 

material, passando a constar do ato decisório: “Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e declaro inexistentes os valores 

indevidamente cobrados (apontados na inicial), bem como condeno a parte 

requerida à repetição do indébito, em dobro, acrescidos de correção 

monetária da data do débito e juros de mora a partir da citação e, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO relativo ao dano moral.”A sentença permanece 

inalterada em relação aos honorários de sucumbência, já que não existe, 

nesse ponto específico, contradição, omissão ou erro material, mas 

evidente discordância da parte quanto à deliberação judicial. Sendo assim, 

é por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma 

da decisão, inclusive se houver error in judicando, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 18 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119969 Nr: 2426-37.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP, MARIA 

MADALENA ZANATTA, ENIO ZANATTA, EVANDRO JORGE ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Processo nº 2426-37.2013.811.0037 (Código 119969)

Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais

Requerentes: Maria Madalena Zanatta - EPP e Outros

Requerida: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação processual, em 5 (cinco) dias

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123846 Nr: 6413-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6413-81.2013.811.0037 (Código 123846)

Ação de Busca e Apreensão

Exequente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Executado: Anselmo Campos

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Anselmo Campos, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

informou o acordo entabulado extrajudicialmente entre as partes, 

postulando pela extinção do feito e baixa da restrição (fls.73).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar. Recolha-se 

o mandado.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes ante o disposto no artigo 90, §3º, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132277 Nr: 4602-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O

 Processo nº 4602-52.2014.811.0037 (Código 132277)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Mauro Eiiti Murofus

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162020 Nr: 1259-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE DAYANE DE JESUS RAMOS, MARIO 

ANGELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declaro rescindido o contrato 

de aluguel, ratifico a ordem de despejo e condeno a parte requerida ao 

pagamento do valor dos aluguéis inadimplidos, acrescidos de juros legais 

(CC, art406) e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

vencimento (CC, art.397, caput), bem como da multa contratual.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

18 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162706 Nr: 1558-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Korb

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA, IVONE 

NUNES BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAMOS BITELBRON - 

OAB:RS/88458, MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - OAB:SC 26.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 1558-54.2016.811.0037 (Código 162706)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Irene Korb

Embargados: João Valeriano de Oliveira e Outro

Vistos etc.

Inviável o reconhecimento de conexão com a ação de usucapião nº 

0003597-26.2016.8.11.21.0011, em trâmite na Comarca de Cruz Alta – RS 

(fls.269), eis que implicaria em alteração de competência absoluta.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A reunião de ações, em virtude de 

conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de 

competência absoluta. 2. O foro competente para a ação de usucapião de 

bem imóvel será sempre o da situação da coisa (art. 95 do CPC/1973 e art. 

57 do CPC/2015), configurando hipótese de competência material, 

portanto, absoluta e improrrogável.3. A competência para julgamento dos 

embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação 

principal, nos termos do art.1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de 

modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também 

absoluta e improrrogável.

4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 

Juízo suscitado.

(CC 142.849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/03/2017, DJe 11/04/2017)

No que se refere ao pedido de assistência judiciária, a parte embargada 

qualificou-se como comerciante e reside em localidade nobre nessa urbe, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, intime-se a parte 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em apenso aos autos nº 862-77.2000.811.0037 (Código 12088).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171785 Nr: 6095-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISSOL RIVERA IRINEU 

CARAFINI - OAB:GO/28204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6095-93.2016.811.0037 (Código 171785)

Ação de Modificação de Cláusulas Contratuais

Requerente: João Bosco Barbosa de Souza

Requerido: Banco da Amazônia S/A

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Bosco Barbosa de 

Souza em face do comando sentencial que reconheceu a prescrição, sob 

o fundamento de omissão, consistente na ausência de observância de 

todos os documentos acostados nos altos, eis que a dívida foi repactuada 

com vencimento final estipulado para 31/10/2025, estando o contrato em 

vigência.

O embargado não foi intimado em razão da ausência de citação, 

consoante certidão inclusa (fls. 85).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial 

em análise.

De fato, a decisão contrária à pretensão ou ao entendimento pessoal da 

parte não configura omissão, mas o exercício regular da jurisdição, 

mediante livre convencimento e persuasão racional.

Logo, não há omissão. Há, a toda evidência, discordância com o 

posicionamento adotado na sentença. Assim, a reforma deve ser buscada 

mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente 

impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, 

os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 187094 Nr: 2551-63.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA VALDEZ LTDA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, RAFAEL DALL 

AGNOL - OAB:20898/O, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:MT 20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Processo nº 2551-63.2017.811.0037 (Código 187094)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Vidraçaria Valdez Ltda.

 Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção Eireli – Primacon

Vistos etc.

Ouça-se o Administrador Judicial.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 
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OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 1139-30.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD FERNANDO SUDBRACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTRO CÉZAR SANTOS DE 

LIMA - OAB:RS-31474

 Processo nº 1139-30.1999.811.0037 (Código nº 2503)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Vitor Neisse

 Executado: Gerhard Fernando Sudbrack

Vistos etc.

Defiro o requerimento de sucessão processual (fls.217).

Avalie-se o bem penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de 

justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6619 Nr: 95-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETWEL MAXIMIANO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HASSON - OAB:42.682 

OAB/PR, FRANCISCO JOSE DA ROCHA - OAB:RS 3.742, HENRIQUE 

JOSE DA ROCHA - OAB:RS 36568, RICARDO JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 62.882, RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - OAB:OAB-PR 29107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 Processo nº 95-10.1998.811.0037 (Código nº 6619)

Cumprimento de Sentença

Exequente: BRF S/A

Executado: Betwel Maximiano da Cunha

Vistos etc.

Expeça-se ofício na forma postulada (fls.526).

 Encaminhe-se os autos à contadoria judicial para atualização do cálculo 

exequendo.

Certifique-se sobre a eventual existência de saldo na subconta 

processual.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 565-31.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remígio Luis Andreola, VALÉRIA ISABEL GEBERT 

ANDREOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI VALDIR DREYER, ANDRÉ BREMM, NEILA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, EUDSON ROSA 

DA SILVA - OAB:14165/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Processo nº 565-31.2004.811.0037 (28110)

Ação de Nunciação de Obra Nova

Requerentes: Remígio Luiz Andreola e Valéria Isabel Gilbert Andreola

Requerido: Erni Vladir Dreyer e Outros

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.464/466), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 3832-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Processo nº 3832-11.2004.811.0037 (Código nº 31627)

Ação de Execução

Exequente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

Executado: Lozar Reutov

Vistos etc.

Embora o executado, por intermédio e redação dos respectivos 

causídicos, tenha afirmado que “à mingua de recursos financeiros para 

demonstrar formalmente (através de Laudos) que referida propriedade 

tratava-se de bem família, Lozar Reutov labutou com as armas que 

detinha, porém aos olhos da ilustre Magistrada que presidia esta Vara, isto 

de nada adiantou”, a assertiva é incompreensível.

Com efeito, a magistrada foi expressa ao registrar que a circunstância 

(bem de família) poderia ser evidenciada por singela certidão imobiliária.

Certidão imobiliária não é laudo e o custo não ultrapassa R$30,00. 

Portanto, a ausência de prova, na época da prolação da decisão, 

decorreu de inércia da parte executada, que não adotou simples 

providência.

Por tais motivos, é incompreensível, como já afirmado, a manifestação da 

parte executada.

Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente 
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para manifestar-se sobre os novos documentos apresentados pela parte 

executada, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36124 Nr: 4159-19.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SÉRZIO TRIACA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTW ELETROMECÂNICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LOPES CARVALHO 

- OAB:MG Nº93.326

 Processo nº 4159-19.2005.811.0037 (Código 36124)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Sérzio Triaca ME

Executado: GTW Eletromecânica Ltda - ME

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a configuração da 

prescrição intercorrente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37616 Nr: 192-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES FRANÇA E POSPIEKA LTDA, 

EVANILDE GOMES FRANÇA, PEDRO POSPIEKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, APARECIDA DE 

CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT, PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 192-29.2006.811.0037 (Código 37616)

Ação de Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Gomes França e Pospieka Ltda. e Outros

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.153), 

excetuado o imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3379-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3127-A, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Processo nº 3379-45.2006.8.11.0037 (Código 40893)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Murillo Espinola de Oliveira Lima e Ozana Baptista Gusmão

Executados: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Primavera Do Leste 

(MT)

Vistos etc.

 A parte executada, ao invés de efetuar o depósito judicial do valor 

executado, emitiu guia de recolhimento de custas processuais.

Destarte, intime-se a parte executada para formalizar pedido de restituição 

das custas processuais recolhidas equivocadamente, observando o 

Manual confeccionado pelo Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT, conforme certidão de fls. 260.

Ato continuo, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67777 Nr: 7583-30.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GERSON FERREIRA TERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EROMAR BERSCH, EMÍLIO DIVINO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B

 Processo nº 7583-30.2009.811.0037 (Código 67777)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Gerson Ferreira Terres

 Executados: Paulo Eromar Bersh e Emilio Divino Rodrigues

Vistos etc.

Inclua-se o registro sistêmico, nos moldes do artigo 272, §5º, do Código de 

Processo Civil (fls.124/125).

Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência do 

cálculo exequendo.

 Aportando o cálculo, intimem-se as partes para manifestação, em 5 

(cinco) dias, facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de não 

conhecimento.

Intime-se a parte executada e a terceira Empresa Fronteira Locadora de 

Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. para manifestarem 

sobre a arguição de fraude à execução, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.792, §4º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 2942-62.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON A. MANOEL JUNIOR - 

OAB:5454B
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 Processo nº 2942-62.2010.811.0037 (Código 70631)

Embargos de Terceiro

Embargante: Tereza Maria Vian Rodrigues

Embargado: Gerson Ferreira Terres

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tereza Maria Vian 

Rodrigues em face da sentença que julgou improcedente o pedido de 

declaração de nulidade da fiança prestada sem outorga uxória 

(fls.118/120).

A pretensão recursal fundamenta-se na contradição e obscuridade, eis 

que em desconformidade com o artigo 1.647, III, do Código Civil, o qual 

determina de forma expressa que nenhum conjugue pode prestar fiança 

ou aval sem o consentimento do outro, tendo como consequência a 

nulidade do ato (fls.123/125).

Regularmente intimadas, a parte embargada postulou pela rejeição dos 

embargos opostos (fls.127/128).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.

Destarte, não há qualquer contradição ou obscuridade no ato decisório. O 

que pode haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, inclusive 

se houver error in judicando, não constituindo os embargos de declaração 

meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72395 Nr: 4710-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA 

- OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4710-23.2010.811.0037 (Código 72395)

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Du Pont do Brasil S/A

Executado: Gilmar Luiz Chiarello

 Vistos etc.

Intime-se o executado para cumprimento de sentença, por edital (CPC, 

art.513, §2º, IV).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74551 Nr: 6870-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO SARTORI, 

ALTAIR SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI, LIRGE 

MARIA SARTORI THEOTÔNIO, INES BERNADETE AFFORNALLI GASPARIN, 

WELLINGTON SANCHES THEOTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, ELIANE EMILIA COLODETO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - 

OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar - OAB:, 

JOSIMAR LOULA FILHO - OAB:14290/MT

 Processo nº 6870-21.2010.811.0037 (Código 74551)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda.

 Executados: Primabay Defensivos Agrícolas e Outros

Vistos etc.

Havendo anuência (fls.856; 866), baixe-se a medida restritiva (fls.840).

Para eventual análise da suscitada fraude à execução (fls.1.129/1.130), 

aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro opostos nº 

6356-53.2020.811.0037 (Código 233880).

 Como providência preliminar à análise do pedido de declaração de 

ineficácia dos contratos de comodato (fls.832/836), intime-se a terceira 

interessada, Sra. Leida Sartori Lino, para manifestação, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.792, §4º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 197-75.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVI 

RIVA, MARILENE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 197-75.2011.811.0037 (Código nº 100666)

Ação de Execução

Exequente: Vitalino Gheno

Executados: Neusa Chiarelo Riva e Outros

Vistos etc.

 O despacho inicial foi revogado, tornando, assim, inválido todos os atos 

processuais praticados.

Destarte, cumpra-se integral e corretamente a determinação judicial 

derradeira (fls.85).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 45-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA 

- OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 

246.281, GABRIELA AMORIM KRON DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, 

MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, MARINA CAETANO SARRAF 

GALRÃO - OAB:SP 391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 

289.565, ROGERIO CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Processo nº 45-56.2013.811.0037 (Código 117689)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa

Exequente: Iharabras S/A Indústrias Químicas

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iharabras S/A Indústrias 

Químicas, sob o fundamento de omissão, em face da decisão que 

indeferiu o requerimento de expedição de ofício para cancelamento de 

averbação de georreferenciamento, em razão da absoluta ausência de 

relação de pertinência com a ação de execução (fls.475/478).

Regularmente intimada, a parte executada manteve-se inerte, consoante 
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certidão inclusa (fls.447).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial 

em análise. O que pode haver, quando muito, é a discordância do 

embargante com o posicionamento adotado na decisão. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da 

decisão, inclusive se houver error in judicando, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.438).

Intime-se. Às providências.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 7976-18.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JACOBI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A, MAURÍCIO RIBAS - OAB:15.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY REGINA PAVANI 

VULPINI - OAB:23271

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença e determino o regular prosseguimento do feito executivo.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar a parte 

impugnante ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula n. 

519/STJ). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100011 Nr: 7801-24.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.847-A

 Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e corrijo o erro 

material, passando a constar do ato decisório: “Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e declaro inexistentes os valores 

indevidamente cobrados (apontados na inicial), bem como condeno a parte 

requerida à repetição do indébito, em dobro, acrescidos de correção 

monetária da data do débito e juros de mora a partir da citação e, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO relativo ao dano moral.”A sentença permanece 

inalterada em relação aos honorários de sucumbência, já que não existe, 

nesse ponto específico, contradição, omissão ou erro material, mas 

evidente discordância da parte quanto à deliberação judicial. Sendo assim, 

é por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma 

da decisão, inclusive se houver error in judicando, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 18 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 228504 Nr: 3872-65.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORÇA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ALINE VIECILI 

CRESPANI, GIOVANI DADALT CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marianna de Mendonça - 

OAB:8006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO RICARDO 

MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código 

de Processo Civil, por ausência de recolhimento de custas de distribuição 

não é contraditória, tampouco omissa.A contradição que desafia a 

oposição dos embargos declaratórios é a verificada no bojo do ato 

sentencial, entre a fundamentação e o dispositivo. Em termos práticos, 

configura-se contraditória a sentença que decide de forma contrária à 

própria fundamentação. Não se trata, evidentemente, de contradição entre 

a decisão e o posicionamento defendido pela parte, tampouco de corrigir o 

erro do julgamento.Destarte, não há qualquer omissão ou contradição no 

ato decisório. O que pode haver, quando muito, é a discordância do 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da 

decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal 

fim. Registro, por fim, que a subscritora da petição inicial, portanto 

responsável pelo único ato judicial realizado nos autos, foi a causídica Drª. 

Marianna de Mendonça, razão pela qual a intimação para recolhimento de 

custas foi realizada em seu nome.Além disso, inexiste nos autos 

instrumento de mandato outorgado a nenhum dos causídicos apontados 

na inicial, inclusive pende de regular representação o causídico que 

subscreveu os presentes embargos declaratórios.Isso posto, rejeito os 

embargos de declaração opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 18 

de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126281 Nr: 8842-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉRIO FRANZONI CONSTANTINI - ESPÓLIO, VILANI 

SANDI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Intimo o requerido da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129221 Nr: 2060-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEUCÁDIA BENDER 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte EXEQUENTE para 

manifestar acerca da devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6829 Nr: 329-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, DUILIO PIATO 
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JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, EMERSON ALVES DE FREITAS - OAB:27583/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Intimo o requerido da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54396 Nr: 1813-90.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANHOÉ SILVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES DE ARAÚJO, ADALBERTO 

CAIRES, RICARDO PIRES DE ARAÚJO, PATRICIA CRISTINA EGEA DE 

OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MORELLI CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Intimo o requerido da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68379 Nr: 689-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, HL LOCADORA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082, ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:GO/21644-E, ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO - OAB:26900/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Intimo o requerido da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71264 Nr: 3578-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Intimo o requerido da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000317-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCO AURELIO MONTANHER MILEO (EXECUTADO)

FERNANDA MONTANHER MILEO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO SAVIO DA 

VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000317-57.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 33.974,63 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE 

DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Endereço: RUA 

PIRACICABA, 763, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA 

brasileira, solteiro, empresário, portador do RG nº 20076339 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob nº 030.868.131-21 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora 

dos Executados, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 8470-7, no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), emitida em 02 de abril de 2014, 

na qual fora pactuado ao pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de 

R$ 2.734,89 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove 

centavos), com vencimento todo dia 17, iniciando em 17/05/2014 e 

findando-se dia 17/04/2016. (doc. 02), o qual foi disponibilizado na conta 

corrente do executado em 07/04/2014 (doc. 03). Os Executados 

efetuaram pagamento parcial da dívida entabulada até a parcela de 

número 15, vencida em 17/07/2015. Desde então, isto é, do mês 08/2015, 

os Executados não realizaram o adimplemento das parcelas vencidas 

posteriormente, originando a mora. Rua Silvério Nadir Danielli, 240 – Sala 

335 – Centro, CEP 78850-000 – Primavera do Leste – MT Telefone: 

6 6 . 3 4 9 8 - 2 0 6 4 / E - m a i l s :  e u d s o n _ r s i l v a @ h o t m a i l . c o m  - 

raulantunes.adv@hotmail.com Página3 Assim, ante a ausência dos 

Executados em pagarem a dívida, não resta alternativa a Exequente senão 

buscar a tutela jurisdicional para solucionar o impasse e de forma 

coercitiva restabelecer o direito violado com a consequente expropriação 

de bens dos devedores, caso não efetuem o pagamento da dívida, no 

prazo de três dias. A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de 

R$ 33.974,63 (trinta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos), montante o qual foi corrigido monetariamente 

pelo INPC, com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa 

moratória de 2% (dois por cento), com termo inicial da correção monetária 

e juros conforme data de vencimento da parcela e final em 12/01/2018 

(data da realização do cálculo), afim de cumprir o requisito do art. 798, § 

único do NCPC/2015.consoante demonstra a planilha anexa (doc. 04), 

cumprindo o estabelecido no art. 798, I, b e § único NCPC/2015. DECISÃO: 

Vistos etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º).Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 
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os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º).Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 

de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001088-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005009-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 48 (QUARENTA E OITO) 

horas EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 1005009-36.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 40.236,88 ESPÉCIE: [Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: SARA PERUI O Endereço: aldeia novo mundo, rural, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ANDA 7 

SALA 701 E702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA 

acima qualificada, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas) sob pena de extinção, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Despacho/Decisão:Vistos. Ante a 

ausência de localização da parte autora, INTIME-A, por edital, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil. 

Após, manifeste-se a parte requerida sobre o abandono da ação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SAULO DE 

SOUZA CAETANO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005604-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVANIR OUVERNEY ROCCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerida para apresentar as contrarrazões aos Embargos 

de Declaração , no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007394-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007394-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO ITAUCARD S/A 

contra CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE, ambos qualificados. Recebida 

a inicial, foi deferido o pedido liminar, determinando a busca e apreensão 

do bem (Id nº 29486550). O veículo foi apreendido, conforme documentos 

de Id nº 29792308. No ID nº 29986157, o requerido junta aos autos 

comprovantes de pagamento do débito e requer a restituição do veículo. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, constata-se 

que, conforme a guia de depósito judicial apresentada (Id nº 29986157), a 

parte requerida efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, 

com os acréscimos contratuais, custas e os honorários arbitrados, não 

havendo que se cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme 

redação atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, a, do 

Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO INICIAL. Custas e honorários pagos pela parte requerida. 

Expeça-se termo de restituição do veículo apreendido no ID 29792308. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos 

valores depositados no Id nº 29986157, conforme os dados bancários no 

Id nº 20451457, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 18 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004659-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008395-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINO MATE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1008395-40.2018.8.11.0037 

DORALINO MATE FRANCA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

DORALINO MATE FRANCA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA , ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29712234 , a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID 

nº 30453458, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará judicial eletrônico, conforme os dados bancários 

indicados no ID nº 30453458, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007468-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MONTAGNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000305-72.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DARCI MONTAGNI REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2020, às 13h40min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006059-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HAGEMANN (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre as correspondências 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002685-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE BERLATTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002100-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS MISSIAS SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005357-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - RO3384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERSCH & BERSCH LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de ID 30145425 

no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001560-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007647-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMER JORGE FELIPPE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001268-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZER URURAY DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001268-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: EZER URURAY DE SOUZA SILVA 

Vistos. Com fundamento no artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, e 

considerando que o requerido foi devidamente citado (ID nº 15425285), e 
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não quitou a dívida, tão pouco apresentou embargos à ação monitória, 

CONVERTO O MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o 

Título II do Livro I da Parte Especial. Conforme artigo 523 do mesmo Código, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas processuais. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento). Efetuado 

o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no §1º incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, intime-se o exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004388-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008421-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007149-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006802-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006802-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS REU: 

ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente é beneficiária da justiça gratuita, de modo que o encargo do 

pagamento dos honorários periciais é do Estado de Mato Grosso (ID nº 

21133623). Assim, proceda-se a intimação do Estado de Mato Grosso 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à proposta de 

honorários do perito de ID nº 25008564, devendo a aludida intimação 

ocorrer nos termos do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

EDIO BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOIR BRUNETTA (EXECUTADO)

EURICO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001509-54.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: ELOI BRUNETTA, EDIO BRUNETTA, EURICO BRUNETTA, 

ELOIR BRUNETTA, HELIO BRUNETTA Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002421-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA ROCHA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001557-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI CACERES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIRIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

ROZENALDO DO NASCIMENTO FRANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE SORRENTINO OAB - SP110085 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001557-47.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LAUDECI CACERES RODRIGUES 

REU: ROZENALDO DO NASCIMENTO FRANCA, OZIRIS TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - EPP Vistos. Considerando a existência de litisconsórcio 

passivo, e ante a manifestação de ID nº 23359059, esclareço que o prazo 

para contestação não se inicia antes de que todos os requeridos tenham 

sido citados, nos termos do artigo 231, §1º, do Código de Processo Civil. 

Destarte, considerando que ainda não houve a citação válida do requerido 

ESPÓLIO DE ROZENALDO DO NASCIMENTO FRANCA, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000903-60.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: MARIA TEREZA DOS SANTOS Vistos. Primeiramente, verifico 

que, em sede de contestação, pugna o requerido pelo deferimento de do 

benefício da justiça gratuita (Id nº 19067276) e, no Id nº 19066940, há a 

juntada da declaração de hipossuficiência da parte requerida. Contudo, 

para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita da parte requerida, intime-a por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º, do CPC). Sem prejuízo, considerando a 

petição de Id nº 22254776, em que a parte requerente não possui 

interesse na realização da audiência de conciliação, bem como o rito 

processual da presente demanda não comporta dilação probatória, 

indefiro o pedido de cancelamento de audiência. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001516-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001516-46.2020.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: IVANEUZA DOS SANTOS Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003969-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISIANE VIEIRA FEITOSA 05694979575 (REQUERIDO)

LEISIANE VIEIRA FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003969-48.2019.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: LEISIANE VIEIRA FEITOSA 

05694979575, LEISIANE VIEIRA FEITOSA Vistos. Em análise aos autos, 

verifico que a parte requerida é pessoa jurídica, bem como os documentos 

colecionados no Id nº 24706042, pertencem a representante e também 

avalista da empresa, neste caso, não tendo como aferir a hipossuficiência 

alegada em relação a pessoa jurídica. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte requerida, 

intime-a por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006409-51.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCAS SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Ante a certidão de transito em julgado de ID nº 30477350, proceda-se a 

secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores depositados 

nos autos no ID nº 24106603 em favor de exequente, conforme dados 

bancários indicados no ID nº 28769246, e os valores depositados de ID nº 

28851761 em favor da parte executada, conforme dados bancários 

indicados no ID nº 30453710 atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, remeta-se a Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular 

nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa no sistema. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 19 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000929-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALOYSIO LERNER (EXEQUENTE)

NEIVA PIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(EXECUTADO)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000929-92.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALOYSIO LERNER, NEIVA 

PIANA EXECUTADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos. Diante da 

divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito à 

Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002572-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002572-22.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VITELIO FURLAN EXECUTADO: 

FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. Ante a 

petição de ID nº 29843488, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período 

de 45 (quarenta e cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004956-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE SOUSA -ME - ME (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005384-37.2017.8.11.0037 JOAO 

OLIVEIRA DE LIMA BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOAO OLIVEIRA DE LIMA em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30162616, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30278058, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº30278058). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004122-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MINO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004122-52.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: JOAO CARLOS MINO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausentes questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Defiro o pedido de produção de provas e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15/06/2020, às 13h30min. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, 

intime-a, pessoalmente, bem como seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 
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como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000964-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000964-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Ausentes questões preliminares e estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento. Defiro o pedido de produção de provas e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/06/2020, às 

13h30min. Fixo como ponto controvertido a suposta abertura de conta sem 

autorização da parte autora e incidência de tarifas bancárias devidas em 

decorrência do serviço prestado pelo banco, ora requerido. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intime-a, 

pessoalmente, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem como as que 

residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas de 

domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LOPES DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000172-35.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELIAS LOPES DA SILVA NETO 

Vistos. Ante o teor da certidão de ID nº 8326706, com fundamento no 

artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento 

do presente processo. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 

02 (dois) meses, promova a habilitação dos herdeiros, com a devida 

qualificação de cada sucessor, bem como traga aos autos a certidão de 

óbito do requerido, nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002995-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CALCILANDIA MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA OAB - GO24334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002995-45.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CALCILÂNDIA MINERAÇÃO 

LTDA EXECUTADO: LEONARDO DE MORAIS CARVALHO Vistos. Defiro o 

pedido de ID nº 28966675 e determino a suspensão destes autos, uma 

vez que foi proferida decisão na Ação de Recuperação Judicial da 

empresa executada no processo nº 8807-53.2019.811.0004 - Código 

311568 em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, 

a qual suspende todas as ações e execuções, durante o período de 

blindagem de 180 (sendo e oitenta) dias. Decorrido o período de 

blindagem, intime-se o exequente para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Observadas às formalidades legais 

proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

Corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001130-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FREITAS COUTRIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001130-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: KAMILA FREITAS COUTRIN Vistos. Em análise aos autos, 

verifico que a parte requerida, em sede reconvenção, pugna pelo 

deferimento da justiça gratuita, no entanto, coleciona apenas a declaração 

de hipossuficiência (Id nº 13201287). Ato contínuo, interpõe agravo de 

instrumento (nº 1005321-89.2018.811.0000) contra a decisão de deferiu a 

liminar de busca e apreensão, requerendo também as benesses da 

gratuidade da justiça. Em consulta ao recurso interposto, verifico que, na 

decisão de Id nº 2550059, houve o deferimento excepcional do benefício, 

conforme disposição do artigo 98, §5º do Código de Processo Civil. Deste 

modo, considerando que o deferimento foi em relação apenas aos atos 

processuais ocorridos em sede do recurso de agravo, não se estende tal 

decisão aos demais atos processuais. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte requerida, 

intime-a por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (REU)

IRIETE CARDOSO CECATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000528-93.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: RONALDO CARDOSO DA SILVA, 

IRIETE CARDOSO CECATTO Vistos. Analisando os autos, verifico que 

houve lançamento equivocado na decisão constante no ID 24792993, a 

qual refere-se a outro processo. Assim, torno sem efeito a decisão de ID 

24792993. Sem prejuízo, contanto que consta pendente de análise os 

requerimentos de produção de prova pelas partes. A parte requerida 

pugna pela exibição de documento pela parte requerida consistente na 

cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00123-X (atual 

12/80563-7) e de todas as demais operações de financiamento que 

eventualmente tiverem sido renegociadas neste título de crédito, bem como 

de todo e qualquer documento e/ou comprovantes que originaram a dívida 

executada. Considerando a necessidade de se comprovar a origem da 

dívida entre as partes, defiro o pedido retro. Intimem-se a parte requerente 

para que junte aos autos os documentos supramencionados, no prazo de 

10 (dez) dias. Sem prejuízo, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO 

CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, 

Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, 

a qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo 

de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a 

proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte embargante. O desempenho do encargo independerá 

de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 

466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001147-23.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EDER MARINGOLO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que consta no ID nº 15831266 pedido de perícia formulado 

pela parte requerida, o qual defiro, para a realização de perícia indireta. 

Para tanto, nomeio como perito judicial o IBEC - Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 408, Bosque 

da Saúde - CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636, 

e-mail: contato@ibecbrasil.com.br, o qual deverá ser intimado para 

designar perito habilitado com especialidade técnica para realização da 

perícia, o qual deverá apresentar currículo, com comprovação da 

especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária 

pela parte requerida. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Após a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação, bem como para informar se ainda 

insistem na designação de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA IVANILDE PEREIRA DE MOURA (REU)

PATRICK MOURA ARRUDA (REU)

JOAO AUGUSTO ARRUDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005111-24.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA REU: JOAO AUGUSTO 

ARRUDA, FRANCISCA IVANILDE PEREIRA DE MOURA, PATRICK MOURA 

ARRUDA Vistos. Consoante artigo 274, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: considera-se intimada a parte no endereço constante nos 

autos, vez que é dever processual informar nos autos alteração de 

endereço. No caso dos autos, o advogado da parte requerida anexou aos 

autos comprovante de notificação da renúncia, porém, até o momento não 

constituiu novo patrono, de modo que o feito deve prosseguir. Assim, 

afastadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2020, às 16:30. Caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se 

os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Campo Verde para oitiva da testemunha Sra. Maria 

Cristina Balcante (Avenida Senador Atílio Fontana nº 214, Jupiara, Campo 

Verde – MT, próximo ao prédio da Verdiesel e Nova Era). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000345-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000345-88.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA 

SILVA - ME, em que a requerimento de ofícios as empresas de pagamento 

eletrônico de pedágios (SEM PARAR, MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO 

LTDA e CONECTCAR, solicitando que sejam encaminhadas informações e 
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registros de seus bancos de dados, com indicativos de passagem em 

pedágios/cancelas pelos quais o veículo possa ter transitado, a fim de 

localizar o seu paradeiro. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, 

constata-se a existência de tentativa de cumprimento da liminar no 

endereço apresentado na inicial e nos novos endereços encontrados, 

restando todos negativos (Id 19061950) e busca de endereço do 

requerido (Id 22253812). Assim, verifico que foram esgotadas as 

diligências disponíveis ao requerente, sendo cabível o pedido realizado. 

Nesse sentido: AGRVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – Contrato de abertura de crédito para aquisição de veículo – 

Deferida a liminar – Bem não localizado após diversas tentativas, inclusive 

perante os órgãos oficiais – Indeferida a expedição de ofício às empresas 

de telefonia – Posterior indeferimento, também, da expedição de ofícios 

aos pedágios, concessionárias de rodovias e Ecopátio – Aplicáveis os 

arts. 339 e 341, I do CPC – Cabe deferir, em parte, o pedido de agravante, 

apenas e tão somente, por ora, com relação à expedição de ofícos aos 

pedágios (Sem Parar e Conectar) – Precedentes Jurispudenciais – 

Decisão pontual reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

– AI: 21784301820158260000 SP 217840 – 18.2015.8.26.0000, Relator: 

Ana Catarina Strauch, Data do Julgamento: 22/09/2015, 27ª Câmara de 

Direito Privado, Data da Publicação: 25/09/2019). Destarte, DEFIRO o 

pedido de ID nº 23150197. Oficie-se às empresas de pagamento eletrônico 

de pedágios “tags” indicadas, para fornecer as cópias das 3 (três) últimas 

faturas demonstrando os dados do veiculo Marca: VW /FOX TL 

MCV/2016/BRANCA] - PLACA: QBC7645 CHASSI: 9BWAG45Z3H4029176 

RENAVAM:1116991443, bem como, nome/endereço do contratante. Com 

as informações, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003438-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELAMAR LEMOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003438-59.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REU: DELAMAR LEMOS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A em face de DELAMAR LEMOS, devidamente qualificados 

nos autos. As partes arguiram preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Alega o requerente que o pedido de justiça gratuita formulado 

pela parte requerida, em sede de contestação, não merece acolhimento, 

vez que a requerente não provou a necessidade de tal concessão. Dentro 

dessa percepção, entende-se que para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita, basta, de regra, que o beneficiário assegure não ter 

condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da 

manutenção própria, bem como de sua família. Noutro lado, cabe à parte 

contrária apresentar prova robusta, cabal e inequívoca em sentido 

contrário, assumindo o ônus de alegar que a parte autora eventualmente 

possuiria condições para tanto. Como então demonstrado supra, não há 

elementos no feito, ou qualquer prova, capazes de afastar a veracidade 

da declaração do benefício da justiça gratuita, o que ocorreria somente 

após a prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de 

pobreza declarado. Destarte, REJEITO a preliminar e DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita em favor da parte requerida. Outrossim, no que se 

refere a preliminar, arguida na contestação pela parte requerida, de 

inépcia da inicial, verifico que esta respalda-se na alegação de que os 

extratos acostados a inicial não demonstram o percentual de juros 

rotativos a serem aplicado em caso de pagamento parcial da fatura, ou 

mesmo quando não há o pagamento. Contudo, referida preliminar 

confunde-se com o mérito, vez que está diretamente ligada a correção 

dos cálculos apresentados na inicial, o que demanda dilação probatória, 

bem como conhecimento técnico específico, devendo, portanto, ser 

analisada quando da prolação da sentença. Afastadas a preliminares, e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: a) 

A partir de qual data deu-se o inadimplemento da parte requerida b) Se 

foram corretamente calculados a incidência dos juros e demais encargos. 

Para prosseguimento do feito, verifico que consta, no ID nº 25067658, 

pedido de perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro. 

Assim, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede na 

Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida é 

beneficiaria da justiça gratuita, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO da 

proposta apresentada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor da verba honorária. O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar 

data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O 

prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) 

dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no 

comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do 

laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005946-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P F P COMERCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005946-75.2019.8.11.0037 BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. P F P COMERCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA LTDA - 

ME Vistos. Antes de analisar o pedido de ID nº 28695466, intime-se a parte 

exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. 

Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003350-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003350-89.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: OSMAR ROSSETTO EXECUTADO: FLABIO RICARDO 

PAWLINA DO AMARAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposto por OSMAR ROSSETTO em face de FLABIO RICARDO PAWLINA 

DO AMARAL, devidamente qualificados nos autos. Intimado para pagar o 

débito (ID nº 21123986), o executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando nulidade de citação, inadequação da 

via eleita e prescrição. ID nº 21910562, manifestação à impugnação ao 

cumprimento de sentença. É o relatório Fundamento e decido. Inicialmente, 

alega a parte executada a invalidade da citação, tendo em vista que o 

aviso de recebimento foi assinado pela filha do executado, a qual deixou 

de lhe entregar a carta de citação, razão pela qual aduz que só teria 

tomado conhecimento da ação quando da intimação para pagamento, já na 
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fase de cumprimento de sentença. Contudo, considerando que a carta de 

citação foi entregue no endereço correto, sendo o Aviso de Recebimento 

assinado por familiar do executado, não merece prosperar a alegação de 

invalidade da citação, vez que é pacifico o entendimento dos tribunais 

neste sentido: RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO 

DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. 

É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com 

aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, 

mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que 

se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, 

Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS. INÉRCIA DA 

PARTE AUTORA, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE SEU 

PATRONO E DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 290 DO CPC. 

VERBETE 290 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA 

POSTAL DE PESSOA JURÍDICA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE 

NO ENDEREÇO CORRETO, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS. 

PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A questão principal circunscreve-se à 

possibilidade de cancelamento da distribuição no caso concreto. 2- O 

Juízo a quo, antes de proferir a sentença impugnada, agiu em 

conformidade com o devido processo legal ¿ e com a devida cautela ¿ ao 

proceder tanto à intimação eletrônica do patrono do autor, quanto da 

própria parte autora, esta pessoalmente, a fim de fosse recolhida a 

diferença de custas apontada na certidão cartorária, sob pena de 

cancelamento da distribuição. 3- Tese autoral que não merece 

acolhimento, uma vez que o C. Superior Tribunal de Justiça perfilha o 

entendimento de que é válida a citação/intimação pela via postal, com 

aviso de recebimento entregue no endereço correto, mesmo que recebida 

por terceiros. 4- Precedente: AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 

22/04/2019. 5- Correção da sentença, seja pela ótica do disposto no artigo 

290 do CPC, seja pelo entendimento sumulado no verbete 290 desta Corte 

de Justiça. 6- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 

00096772120188190066, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA 

CHAGAS, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). 

Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Insurgência contra decisão que 

desconsiderou a citação realizada por intermédio de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço do executado e assinada por terceira 

pessoa - Aviso de recebimento recebido por terceiro não afasta a 

presunção de citação do executado, já que a carta foi enviada para o 

endereço apontado como sendo do devedor - Citação válida - Aplicação 

do artigo 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80 - Decisão reformada - Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 6 9 1 0 5 2 7 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2269105-27.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de 

Julgamento: 23/03/2017, 14ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 27/03/2017). No que se refere à alegação de inexequibilidade 

do título, a parte requerente aduz a inadequação da via eleita quando da 

interposição da ação monitória. Contudo, verifico que a matéria alegada 

encontra óbice na coisa julgada, vez que a ação monitória já foi 

sentenciada, com o trânsito em julgado da sentença sem que houvesse 

interposição de recurso. Com efeito, as alegações trazidas em sede de 

cumprimento de sentença devem se ater à causas supervenientes a 

prolação desta, devendo as irresignações da parte com relação a fase de 

conhecimento serem aduzidas pela via processual adequada. Da mesma 

forma ocorre com a alegação de prescrição parcial da dívida, vez que é 

expressa a previsão do artigo 525, §1º, VII, do Código de Processo Civil, 

ao autorizar a alegação de prescrição em sede de impugnação, desde que 

superveniente à sentença. “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o 

executado poderá alegar: VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes à sentença.” No caso do autos, 

não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a execução de 

título judicial, concernente à sentença de procedência da ação monitória, 

prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 

Neste sentido: AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – A 

sentença que julga procedente a ação monitória constitui título executivo 

judicial, cuja pretensão prescreve em 10 (dez) anos (art. 205, Código 

Civil)– Nesse aspecto, interessa destacar que o prazo prescricional da 

ação de conhecimento não se confunde com o da pretensão executiva - 

Credor que não se houve com negligência ou desídia – Diligências 

requeridas pelo credor, que descaracterizam o alegado abandono da 

causa – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 

00176052720088260309 SP 0017605-27.2008.8.26.0309, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 31/07/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 

DO CPC/15). Estando o feito em sede de cumprimento de sentença, a 

única prescrição que pode ser alegada pela parte ou conhecida de ofício 

pelo Juiz é aquela superveniente à sentença. DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70076081256 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/04/2018). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença de ID nº 21341386. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000430-79.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARIA NAIR GOMES DE 

OLIVEIRA - ME, MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA Vistos. No que 

concerne à concessão do pedido de arresto via sistema BACENJUD, deve 

a parte demonstrar a existência dos requisitos elencados no artigo 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, conforme redação “in verbis”: “Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução”. Assim, para o deferimento do 

arresto, necessária se faz a frustação na citação das partes executadas. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO. Inconformismo do exequente. Assiste 

razão ao agravante. A norma do artigo 830 do CPC, assim disciplina o 

instituto do arresto: "art. 830. se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução.". Nesse contexto, o arresto consiste na possibilidade de 

constrição dos bens do patrimônio do executado quando este não é 

localizado para integrar o polo passivo da demanda. A jurisprudência do c. 

STJ admite o arresto executivo antes do esgotamento de todos os meios 

de citação, quando demonstrado que o executado não foi encontrado no 

endereço indicado pelo mesmo no contrato. Na origem, a hipótese versa 

sobre contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de 

veículo, e a diligência citatória frustrada foi realizada no endereço indicado 

no contrato. Conforme se extrai da certidão de fls. 50 (indexador 00050) 

do Sr. Oja no feito originário, o devedor se mudou há mais de um ano sem 

deixar o endereço atual. Nesse contexto, entendo ser desnecessário o 

exaurimento dos meios para localizar o devedor, porquanto este não 

comunicou a alteração de seu endereço ao banco credor. Concluo, 

portanto, que a decisão merece reforma. Recurso conhecido e provido. 

(TJRJ; AI 0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara 

Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 

279). No caso em apreço, verifico que restaram infrutíferas as tentativas 

de citação das partes executadas (IDs nº 5819769, 18038636, 18038853 

e 20908744). Deste modo, preenchido os requisitos previstos no artigo 
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830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de arresto on line em 

nome da executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$127.279,69 (cento e vinte sete mil duzentos e setenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos). Inclua-se a minuta de bloqueio. Após, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação 

da parte executada. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000409-06.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A EXECUTADO: 

ROSIMERI ADRIANA MANOEL Vistos. Defiro o requerimento de ID nº 

15203187 e, com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, 

determino a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa. Nesse sentido: 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO - 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – CÁLCULO 

UNILATERAL – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA A 

AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – AGRAVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a 

obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não 

mais seja encontrado ou em razão do longo decurso do tempo, torna-se 

autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, na linha do 

art. 809 do CPC/15. Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral 

apresentado pelo exequente, devendo respeitar os princípios 

constitucionais insertos no art. 5º, LV, da CF/88. (TJMT - AI 67964/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). 

Efetuem-se as anotações necessárias, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários. Cite-se o executado para 

pagar a dívida no valor de R$25.558,06 (vinte e cinco mil quinhentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhes será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela sera imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do exequente. Caso não sejam localizados bens, o 

executado deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão 

(artigo 774 do Código de Processo Civil). O executado deverá ter ciência 

de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (artigo 915 do Código de Processo 

Civil). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916, do 

Código de Processo Civil). Fica o executado advertido de que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Defiro, desde já, eventual pedido de 

oferecimento de meios ao Sr. Oficial para cumprimento do mandado de 

citação. Decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, concluso para 

análise dos demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000409-06.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A EXECUTADO: 

ROSIMERI ADRIANA MANOEL Vistos. Defiro o requerimento de ID nº 

15203187 e, com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, 

determino a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa. Nesse sentido: 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO - 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – CÁLCULO 

UNILATERAL – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA A 

AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – AGRAVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a 

obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não 

mais seja encontrado ou em razão do longo decurso do tempo, torna-se 

autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, na linha do 

art. 809 do CPC/15. Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral 

apresentado pelo exequente, devendo respeitar os princípios 

constitucionais insertos no art. 5º, LV, da CF/88. (TJMT - AI 67964/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). 

Efetuem-se as anotações necessárias, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários. Cite-se o executado para 

pagar a dívida no valor de R$25.558,06 (vinte e cinco mil quinhentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhes será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela sera imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 
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houver oposição do exequente. Caso não sejam localizados bens, o 

executado deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão 

(artigo 774 do Código de Processo Civil). O executado deverá ter ciência 

de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (artigo 915 do Código de Processo 

Civil). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916, do 

Código de Processo Civil). Fica o executado advertido de que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Defiro, desde já, eventual pedido de 

oferecimento de meios ao Sr. Oficial para cumprimento do mandado de 

citação. Decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, concluso para 

análise dos demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005190-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002697-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002697-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE ALECIO MICHELON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo BANCO 

BRADESCO em face de JOSE ALECIO MICHELON, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 22396504/22396508, as partes realizaram 

composição amigável, sendo o acordo homologado no ID nº 23692231 e 

determinando a suspensão dos autos até o cumprimento total da 

obrigação. No Id nº 30070711, a parte exequente informa o 

descumprimento do acordo e pugna pelo prosseguimento do feito. 

Ademais, nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a 

execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o 

prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 

Assim, considerando o recolhimento da diligência conforme Id nº 

30193686, expeça-se mandado de busca e apreensão dos bens dado em 

garantia, descritos na petição vestibular, devendo a diligência ser 

cumprida no endereço indicado na peça inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000414-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO BASTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1000414-28.2016.8.11.0037 KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO CESAR 

AUGUSTO BASTOS Vistos. Sem prejuízo da análise de eventuais 

preliminares, seja na fase do saneador ou no julgamento do feito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005674-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA SANTOS LIMA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005674-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JULIANA CAMILA SANTOS LIMA 

ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JULIANA CAMILA 

SANTOS LIMA ALVES em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

30248405, comprovante de pagamento da condenação, evidenciando que 

a parte requerida efetuou o pagamento da integral da obrigação. No Id nº 

30369890, manifestação da parte autora requerendo expedição de alvará 

do valor depositado. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará judicial eletrônico em favor da parte autora, conforme 

os dados bancários de ID nº 30369890, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005146-18.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CELIO DE ALMEIDA FERNANDES 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CELIO DE ALMEIDA 

FERNANDES em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29898459, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30332072, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará judicial eletrônico 

em favor da parte autora, conforme os dados bancários de ID nº 

30332072, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003747-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005823-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005823-14.2018.8.11.0037 RENAN 

GONCALVES MADEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por RENAN 

CONÇALVES MADEIRA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA , ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29858094 , a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID 

nº 30421633, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará judicial eletrônico, conforme os dados bancários 

indicados no ID nº 30421633, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149728 Nr: 4254-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/MT 

11.065-A para juntar procuração nos autos, pelo prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 3522 Nr: 192-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone de Souza Polato, SIDNEI POLATO - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MS 5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº: 192-10.1998.811.0037 (Código 3522)

 Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Ivone de Souza Polato e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto por Banco 

Bamerindus do Brasil S/A – Banco Múltiplo em face de Ivone de Souza 

Polato e Espólio de Sidnei Polato, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

desistência da presente execução (321/331).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Honorários e custas processuais conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31104 Nr: 3128-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, JOSÉ ANDRÉ T. E CURVO - OAB:6605, 

WILLIAM KHALIL - OAB:MT/6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a Carta Precatória de fls. 
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257/281, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 3791-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:GO 45.635, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO 

6.222, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:GO 32826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3791-73.2006.811.0037 (Código 41351)

 Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

 Executado: Espólio de Sidnei Polato

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária proposta por 

Banco Sistema S/A em face de Espólio de Sidnei Polato, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.315/320), 

requerendo a homologação do acordo e decorrente suspensão 

processual, até o integral cumprimento da transação.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação. Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem 

informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) 

dias.

Arquive-se provisoriamente.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 6184-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 3229-30.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 5923-69.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO - ESPÓLIO, 

AMAURI JOÃO DE AZEVEDO, CELSO XAVIER DE AZEVEDO, GILMAR 

PERES DE AZEVEDO, SELMA PERES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3947-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 6154-28.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 Processo nº 6154-28.2009.811.0037 (Código 66385)

 Embargos à Execução

Embargante: Espólio de Sidnei Polato

 Embargado: Banco Sistema S/A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Espólio de Sidnei Polato em 

face de Banco Sistema S/A, atual Banco Sistema S/A, ambos qualificados.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, (201/206), 

requerendo a desistência dos presentes embargos.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Honorários e custas processuais conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 5573-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:12.756-E, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112675 Nr: 3175-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:MT 

11011, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, devendo a parte comparecer com as guias devidamente 

pagas, no prazo de 15 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006170-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDA JOSEFA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006170-13.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as objetivamente, no prazo legal. 

Primavera do Leste, 19 de março de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000414-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO(A))

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO KLEIN REZENDE (REU)

THAMYLLIS KLEIN REZENDE (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1000414-86.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 19 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000053-69.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 19 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002648-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 40ª CIRETRAN (IMPETRADO)

LENICE FREITAS TEIXEIRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002648-75.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: CLEVERTON AUGUSTO 

HENNERICH LOPES IMPETRADO: LENICE FREITAS TEIXEIRA, CHEFE DA 40ª 

CIRETRAN Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO 

DE LIMINAR, impetrado por CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES 

contra ato imputado à CHEFE DA 40° CIRETRAN/MT – LENICE FREITAS 

TEIXEIRA, consistente no licenciamento do veículo e a emissão e entrega 

ao impetrante do competente CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo, com a consequente liberação do veículo 

apreendido. No id n. 20139278, o pedido liminar foi deferido. No id n. 

20381303, a parte impetrada apresentou as informações, alegando a 

impossibilidade no cumprimento da liminar em razão da tramitação do 

processo 1002673-88.2019.8.11.0037, no Juizado Especial Cível de 

Primavera do Leste/MT, no qual o proprietário do veículo alega 

descumprimento do contrato de compra e venda, cuja manutenção da 

posse em favor do real proprietário (VAGNER) foi deferida por aquele 

Juízo. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou por sua não 

intervenção, visto que não há interesse individual que tenha relevância 

social (id n. 15757817). É o relatório. Fundamento e decido. De início, 

consigno que o mandado de segurança se constitui em remédio 

constitucional, no qual o direito invocado deve ser comprovado de plano, 

não sendo possível a realização de dilação probatória, pois o direito deve 

ser demonstrado já na inicial. Neste sentido, veja-se o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS 

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a 

direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no 

momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 

2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito 

líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de 

comprovar a ilegalidade do ATO da autoridade tida como coatora. Caso 

contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. 

(TJ-MT – N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 

14/06/2019). No caso sub judice, a parte impetrante pugnou pelo 

licenciamento do veículo e a emissão e entrega ao impetrante do 

competente CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 

com a consequente liberação do veículo, vez que era detentor da posse e 
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da propriedade do veículo, apesar de não ter realizada a transferência 

junto ao Detran. Todavia, consta dos autos que a posse do veículo 

retornou ao proprietário cadastrado no sistema do Detran, em virtude de 

uma liminar deferida no Juizado Especial Cível desta Comarca, de modo 

que o impetrante não mais possui legitimidade para demandar em Juízo 

quanto ao veículo objeto da ação. Dessa forma, não demonstrado o direito 

líquido e certo a ser amparado pela justiça, não há como acolher o pedido 

inicial. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, 

nos termos da Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 

20139278. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR PAULINO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001016-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BOLIVAR PAULINO MELO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL . 

Vistos. Reitere-se o ofício ao INSS para que providencie a imediata 

implantação do benefício, conforme determinado na sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005943-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ZEFERINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005943-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ZEFERINO LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Mantenho pagamento do benefício de auxílio-doença pelo período de 120 

(cento e vinte) dias, conforme fixado na decisão de id n. 24895709. Com a 

juntada do laudo pericial, cumpra-se integralmente a decisão 

supramencionada, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005530-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005530-10.2019.8.11.0037. AUTOR(A): REINALDO BARBOSA DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a 

informação retro, proceda-se a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003218-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARCELOS AMERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003218-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO BARCELOS AMERICO 

EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Ante a inércia do executado, expeça-se precatório 

e/ou RPV, conforme determinado no id n. 21266525. Em seguida, com o 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA COSTA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005021-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005021-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OSCAR DE QUEIROZ 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Converto 
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o julgamento em diligência e determino a intimação da parte requerente 

para que, no prazo de 15 (dez) dias, junte aos autos o extrato atualizado 

do CNIS. Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006285-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

1006285-34.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 19 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RIGATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000136-85.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 19 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005175-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARGARETE BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005175-97.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROSANE MARGARETE BORGES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Sobre a 

proposta de acordo, diga a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IEZZI GUTIERREZ OAB - SP192933 (ADVOGADO(A))

HOMERO DOS SANTOS OAB - SP310939 (ADVOGADO(A))

MURILO GARCIA PORTO OAB - SP224457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Primavera do Leste (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001392-63.2020.8.11.0037. AUTOR: LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

BRASIL S.A. REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos para juízo de recebimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000829-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000829-69.2020.8.11.0037. REQUERENTE: AMARILDO GOMES DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Vistos. Nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou 

em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o cancelamento do 

ato designado. A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Às providências. Primavera do Leste/MT, data 

da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143798 Nr: 1527-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca do 

Embargos de Declaração de fls.75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127948 Nr: 892-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 
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autora.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 378-52.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, MARTA HELENA VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA - 

OAB:PROC.FAZ.ESTADU, MARCELO PEDRAZZI - OAB:37477/RS, 

MAURÍCIO RANGEL DOS SANTOS - OAB:48433/RS, ROGERIS 

PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE LUIZ VIECILI, Cpf: 17459524034, 

Rg: 200.136.418-7, data de nascimento: 02/12/1953, brasileiro(a), 

casado(a), empresário rural, Telefone 055 3332 3398, atualmente em local 

incerto e não sabido ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, Cpf: 30829488049, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ ARTUR 

MATTIONI, Cpf: 30832306053, Rg: 501.217.326-5, Filiação: Odete Mattioni 

e Simão Mattioni, data de nascimento: 05/03/1960, brasileiro(a), natural de 

Ajuricaba-RS, casado(a), produtor rural, Telefone 66-498-6715. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.704,38 (Um mil e setecentos e quatro reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 18 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44877 Nr: 448-35.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARTUR MATTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ARTUR MATTIONI, Cpf: 

30832306053, Rg: 501.217.326-5, Filiação: Odete Mattioni e Simão Mattioni, 

data de nascimento: 05/03/1960, brasileiro(a), natural de Ajuricaba-RS, 

casado(a), produtor rural, Telefone 66-498-6715. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 751,76 (Setecentos e cinquenta e um reais e 

setenta e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 18 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133428 Nr: 5533-55.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA RAMBO, 

para devolução dos autos nº 5533-55.2014.811.0037, Protocolo 133428, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 4230-11.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003990-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003990-24.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A parte 

exequente alega que a busca por novos orçamentos restou infrutífera, 

visto que os profissionais só fazem orçamento após a realização de 

prévia consulta. Diante do vultuoso valor do único orçamento apresentado, 

entendo por bem determinar que o exequente seja avaliado por pelo 

menos outro especialista, a fim de viabilizar a solução do caso com 

prudência, por se tratar de dispêndio de dinheiro público. Assim, oficie-se 

a Secretaria Municipal de Saúde a fim de que providencie, no prazo de 05 

dias, pelo menos uma consulta com médico especialista em ortopedia, com 

intuito de obter o orçamento para a realização da cirurgia que o exequente 

necessita. Após a realização da consulta, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

vista ao Ministério Público e conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003096-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003096-82.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOAO VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006835-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006835-63.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MAURICIO MARTIM DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, 

desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a 

expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005470-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005470-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE DE ALMEIDA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELISIO ALVES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001834-34.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BELISIO ALVES MOURA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino que o Sr. Gestor 

Judiciário realize a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Ante o teor da manifestação da parte executada no id n. 29888224, 

HOMOLOGO o valor apresentado pela parte exequente no id n. 27212955. 

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando a 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado. Após, providencie-se o levantamento 

dos valores discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento 

dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007290-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da petição id 30447733, no 

prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de direito. 

Primavera do Leste, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE RAFAELI DEINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29821724), 

impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte executada, para, 

querendo, realizar o pagamento do valor da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento, 

conforme artigo 523 e § 1º, NCPC. Primavera do Leste, 18 de março de 

2.020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MECATTI VEIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIA CAMPOS CLINICA DE BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/10/2019 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 05 de Setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MECATTI VEIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIA CAMPOS CLINICA DE BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para manifestar acerca da petição id 30418286, 

no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011877-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PATRICK PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLORES FLORICULTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011877-42.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JEAN PATRICK PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: UNIFLORES FLORICULTURA LTDA - ME Vistos, 

Pretende a parte credora a desconsideração da personalidade jurídica 

“incidente” este aplicável na seara dos Juizados Especiais por disposição 

expressa e textual do novo CPC/2015 (art. 1.062, LF 13.105/2015). 

Contudo, em referido incidente processual, deve a parte exequente 

demonstrar, conforme exigência dos arts. 133, §§1º e 2º, e 134, §4º, 

todos do NCPC, o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores e 

que, in casu, não exsurgem de plano. Por conseguinte, INDEFIRO, por ora, 

o pleito da parte e determino sua intimação para, em 30 (trinta) dias e sob 

pena de arquivamento, apresentar o contrato social da empresa para fins 

de comprovação do quadro societário, uma vez que a diligência está ao 

alcance da parte. Expeça-se alvará no valor de R$1.646,81(mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), com as 

correções, conforme ordem de bloqueio via BacenJud (id. n°18851953), 

cujos dados bancários foram indicados nos autos (id. n°28557298). 

Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003078-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003078-95.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP EXECUTADO: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 

Vistos, A Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece a 

impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade 

familiar e, dos móveis que guarnecem a casa. Essa garantia abrange não 

somente os bens considerados essenciais à habitualidade, mas também, 

aqueles usualmente mantidos em um lar comum ou necessários à vida 

familiar, em consonância com o objetivo maior da Lei 8.009/90, que visa 

garantir a dignidade da pessoa humana. Isto posto, INDEFIRO a penhora 

dos bens que guarnecem a residência da parte executada, porque 

impenhoráveis. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de constatação, 

penhora e avaliação, a ser cumprido na residência da parte executada, 

objetivando-se saber se há bens penhoráveis em sua posse para 

satisfação do crédito exequendo. Sendo o caso, deverá o Oficial de 

Justiça proceder a penhora e avaliação do bem penhorado porventura 

encontrado, nomeando a parte executada como fiel depositário do bem. 

Serve a presente como mandado de constatação, penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES OAB - SP242150 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001678-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME Vistos, Em 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para eventual responsabilização dos sócios (art. 28 do CDC e art. 50 do 

CCB, subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do 

NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se as pessoas 

de CLEUSA MARI GALVÃO DE SOUSA e EDITH DA SILVA GALVÃO, para 

que se manifestem no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverão 

apresentar e/ou requerer as provas que entenderem cabíveis. 

Apresentada as manifestações, vistas à Exequente, também pelo prazo 

de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação. 

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000256-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON EMANUEL FRITZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ MARCELO PANIAGO MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000256-36.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDERSON EMANUEL FRITZEN 

EXECUTADO: DENIZ MARCELO PANIAGO MOURA Vistos, Remeta-se os 

autos à Contadoria deste juízo para apurar o valor do débito exequendo, 

no prazo de 15(quinze) dias. Após, volte-me conclusos para penhora de 

ativos. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRO & MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010267-73.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: SILVESTRO & MORAES LTDA - ME Vistos, Em 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para eventual responsabilização dos sócios (art. 28 do CDC e art. 50 do 

CCB, subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do 

NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se os sócios 

CLEONIR SILVESTRO e GILVANETE PEREIRA DE MORAES, para que se 

manifestem no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverão apresentar 

e/ou requerer as provas que entenderem cabíveis. Apresentada as 

manifestações, vistas à Exequente, também pelo prazo de 15 dias. Após, 

venham os autos conclusos para deliberação. Primavera do Leste/MT, 19 

de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008200-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA FERRAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008200-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GERALDA FERRAZ DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003820-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003820-52.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS Vistos, Trata-se 

de ação de execução de titulo executivo extrajudicial, em que figura no 

polo ativo SANTOS E CIA LTDA - ME e no polo passivo RAELLY 

ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS. Considerando que todas as tentativas 

de citação/intimação do executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de 

Justiça), a parte exequente requerer a citação pelas vias editalícias em 

conformidade com o enunciado 37 do FONAJE: Em exegese ao art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto 

no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. 

Cite-se o executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do 

artigo 256 e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o 

valor exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a 

Gestora designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens 

móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário. Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito 

atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005836-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - 

ME REQUERIDO: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME Vistos, A 

expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas (SPC), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros). Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da ação. 

Além disso, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis para 

localização da parte requerida, revela-se inócuo o prosseguimento da 

ação, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário 

com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Diante disso, intime-se 

a parte requerente para indicar endereço atualizado da parte requerida 

LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de extinção, uma vez que os presentes autos 

encontram-se em trâmite desde 2018 sem ser validamente constituído. 
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Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011050-65.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

DAIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001528-60.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JUCILENE 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010792-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010792-21.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELVIS CARLOS MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, O recurso inominado é deserto. 

O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL) ”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

30/01/2020 (ID. n° 28627756) e até a presente data (19/03/2020) não foi 

juntado arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou o recolhimento do preparo. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste-MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO SALOMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAEL ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001989-66.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EDSON APARECIDO SALOMAO 

EXECUTADO: JOSAEL ALVES LIMA Vistos. A petição de ID. n° 24975796 

requereu a busca de endereço da parte reclamada nos sistemas 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL. Tendo em vista que a parte 

reclamante não apresentou documentos que comprovem a realização de 

busca efetiva a fim de localizar o endereço atual da parte reclamada, 

entendo que não foram esgotados os meios disponíveis para tal finalidade. 

Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar o 

executado, mediante uso indiscriminado de sistemas eletrônicos 

disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que 

podem causar desequilíbrio na relação, e, por conseguinte, afetar a 

imparcialidade. Além disso, uma vez que é genérica a postulação, com 

referência indiscriminada a vários sistemas, a pretensão da parte 

Reclamante não pode ser atendida. Logo, compete ao credor a realização 

de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo tal atribuição 

ser transferida ao Poder Judiciário. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere 

pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para 

localização de novo endereço da sociedade empresária executada. 

Ausência de demonstração de restarem esgotadas todas as diligências 

cabíveis para a localização de bens da devedora. Enunciado nº 47 da 

súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00381862920198190000, 

Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 

04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. A utilização do 

sistema INFOJUD, para fins de localização da parte executada, é medida 

excepcional. Assim, verificado nos autos que o exequente não diligenciou 

extrajudicialmente na localização da parte executada, a utilização do 

sistema INFOJUD não se enquadra dentro da excepcionalidade da medida, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077455848, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 70077455848 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) 

Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de busca de endereço da 

parte requerida nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL. 

Intime-se a parte Reclamante para informar o endereço atualizado da parte 

Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121894 Nr: 4418-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON ANTONIO GOUGURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:
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 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKSON ANTONIO GOUGURSKI, Cpf: 

05357180121, Rg: 2565909-0, Filiação: Mareni Maria Ciliato Gougurski e 

Jeronimo Gougurski, data de nascimento: 30/01/1995, brasileiro(a), natural 

de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 96069994 

99886437. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho/Decisão: Autos código 1218941. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial de fls. 155/155v.2. Intime-se o acusado Jackson Antônio 

Gougurski, por edital, com prazo de 60 dias, para tomar ciência da decisão 

proferida as fls. 136/140, nos termos do art. 392, § 1º do CPP.3. Desde já, 

diante da tempestividade, recebo a apelação interposta (fl. 143).4. Após, 

considerando que foram apresentadas as razões de apelação (fls. 

144/148), bem como as contrarrazões (fls. 156/160), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Intimem-se e se cumpra.Primavera do 

Leste/MT, 27 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208162 Nr: 3289-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TRINDADE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE TRINDADE CARVALHO, Cpf: 

07607888632, Rg: 15410191, Filiação: Maria Madalena dos Santos 

Carvalho e Jose Bras de Carvalho, data de nascimento: 08/04/1987, 

brasileiro(a), natural de Tiradentes-MG, convivente, motorista, Telefone 

88-99931-7133. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico de Mato Grosso denuncia ANDRE 

TRINDADE CARVALHO, como incurso na pena do artigo 180, "caput", do 

código penal, citando o denunciado.

Despacho: Código 2081621. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado André Trindade Carvalho, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

19 de dezembro de 2019ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145320 Nr: 2225-74.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO, 

ADRIANO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO GOMES DA SILVA, Filiação: 

Joventina Gomes Mendes e Francinilson Gomes da Silva, data de 

nascimento: 14/10/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serv pedreiro, Telefone 99919-8536. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do Exposto, o Ministério Público, através do 

Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as Pessoas 

de José Carlos dos Santos e Adriano Gomes da Silva, como incurso no 

Art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.

Despacho: Código 145320Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRILO e ADRIANO GOMES DA SILVA 

dando-os como incursos nos artigos nela mencionados.2.Citem-se os 

acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar aos acusados se os mesmos possuem condições 

financeiras para constituir advogado.3.Na resposta, os acusados poderão 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Defiro o pedido contido 

no item 2 da cota ministerial de fl. 62, afim de que seja realizada a 

comunicação do recebimento desta denúncia ao Instituto de Identificação e 

ao Sistema Nacional de Informação Criminal (SINIC), defiro ainda o item 3 

da mesma cota.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 

do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de fevereiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129168 Nr: 2017-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado, 

para, no prazo de 03 (três) dias, devolver na secretaria de vara, os autos 

do processo.
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Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232177 Nr: 5596-07.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Autos código n. 232177.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revisão da prisão preventiva do acusado JOSÉ DE 

CARVALHO, qualificado nos autos, pugnando pela extinção da 

substituição da prisão preventiva em domiciliar e, alternativamente, pela 

revogação da prisão preventiva e a concessão das medidas cautelares 

diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP (fls. 247/258).

Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

requerendo a reversão da prisão domiciliar em preventiva (fls. 261/262).

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que a prisão preventiva foi substituída pela 

domiciliar pelo prazo de 90 dias única e exclusivamente em razão da atual 

situação de saúde do denunciado, contados do início das sessões de 

radioterapia para tratamento da moléstia, conforme consta na decisão de 

fls. 163/164.

Todavia, esta situação não fez desaparecer os fundamentos que 

legitimaram a decretação da prisão preventiva de José de Carvalho tanto é 

que a decisão é explicita ao revelar que a prisão domiciliar é provisória, 

consignando expressamente a seguinte ressalva: “(...) decorrido referido 

prazo, o mesmo deverá retornar a Cadeia Pública local (...)” (fls. 163/164).

Portanto, a necessidade de manter restrita a liberdade do acusado é 

imperiosa justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a 

aplicação da lei penal (fls. 28/32), reafirmada pela decisão proferida na 

audiência de custódia que manteve o decreto de segregação cautelar (fls. 

45).

Assim, desde então, não houve modificação da situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do réu, de modo que a manutenção do teor 

da decisão de fls. 163/164 é de rigor.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

domiciliar de JOSÉ DE CARVALHO e indefiro o pedido de revogação da 

custódia preventiva.

No mais, prossiga-se no cumprimento do despacho de fls. 246.

Intimem-se e Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de março de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214460 Nr: 6196-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JOSÉ CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado, para, nimediatamente devolver os autos na 

secretaria de vara, porque trata-se de processo envolvendo réu preso 

que está em carga desde o dia 12 de novembro de 2020, é já intimado o 

advogado para a devolução.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 37/2020-SOR

 O DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SORRISO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas 247/2020, de 

16/03/2020, 247/2020, de 18/03/2020 e Resolução 313/2020 – CNJ.

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, na Comarca de 

Sorriso, será realizado por videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada LIFE SIZE, nos seguintes endereços:

1ª Vara Cível

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050448

Extensão

1050448

Senha: 102030

2ª Vara Cível

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050491

Extensão

1050491

Senha: 102032

3ª Vara Cível

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050710

Extensão

1050710

Senha:102034

4ª Vara Cível

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050754

Extensão

1050754

Senha: 102036

Juizado Especial

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050946

Extensão

1050946

Senha: 102042

1ª Vara Criminal

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050853

Extensão

1050853

Senha: 102038

2ª Vara Criminal

Link de reunião

https://call.lifesizecloud.com/1050920

Extensão

1050920

Senha: 102040

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o Gestor da respectiva Vara, através do telefone ou 

e-mail anexo, para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O requerente deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O requerente possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema LIFE SIZE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI – Ingressar na sala no momento agendado e aguardar;

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 
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requerente, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o requerente proceder ao reagendamento, salvo se preferir o 

atendimento por telefone.

 §2º. O requerente deverá velar para que o ambiente, em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o requerente, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao requerente;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao requerente, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via LIFE SIZE e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema.

 §1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8°. Cada Vara, optando por sistema eletrônico próprio, poderá 

regulamentar seu atendimento de outro modo, informando a Diretoria do 

Fórum para as anotações e comunicações de estilo.

 Art. 9º. Esta portaria entra em vigor nesta data.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Nome

 Secretaria

Telefone

 E-mail

Michele Andréa Pfeifer De Paris

Diretoria do Foro – matéria Administrativa

66-9.9985-5985

sorriso@tjmt.jus.br

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Diretoria do Foro – matéria Administrativa e CAA

66-9.9991-4677

sorriso@tjmt.jus.br

Edemar Antônio Bier

Diretoria do Foro – informática

 66-9.9996-4590

sorriso@tjmt.jus.br

Danila T. Jeppez A. Garcia

 Gestora 1ª vara cível – Recuperação Judicial

65-9.9971-0897

sor.1vara@tjmt.jus.br

Joziane dos Santos

 Gestora da 2ª vara cível – Infância Juventude

66-9.9971-3290

sor.2vara@tjmt.jus.br

Maria Luisa de Castro

 Gestora da 3ª vara cível

66-9.8403-8218

sor.3vara@tjmt.jus.br

Rosilene Machado Antunes

Gestora da 4ª vara cível – Fazenda Pública

66-9.9205-3586

 HYPERLINK "mailto:sor.4vara@tjmt.jus.br" sor.4vara@tjmt.jus.br e 

Rosilene.antunes@tjmt.jus.br

 Claudete Scatolin

Gestora 1ª vara criminal

66-9.9622-5006

sor.1criminal@tjmt.jus.br

Maryelle Miranda Muller

 Gestora da 2ª vara criminal

66-9.9967-1214

 HYPERLINK "mailto:sor.2criminal@tjmt.jus.br" sor.2criminal@tjmt.jus.br

Erica Fernanda dos Anjos Moreira

Assessora da 2ª vara criminal

 65-9.9802-1382

sor.2criminal@tjmt.jus.br

Kelly Mayara Cimi

 Gestora dos Juizados Especiais

66-9.9683-8557

sor.juizadosespeciais@tjmt.jus.br

Eliana Pandolfo Martini

Gestora CEJUSC

66-9.9231-0695

centro.sorriso@tjmt.jus.br

Inês Lopes Gomes

 Distribuidora

 66-9.9654-9313

sorriso.distribuidor@tjmt.jus.br

Lucinei Baretta

Assistente Social

66-9.9676-9463

lucinei.baretta@tjmt.jus.br

Paulo H enrique T. de M. Fernandes

Oficial de Justiça

66-9.9961-4666

paulo.fernandes@tjmt.jus.br

Valdomiro Leandro Pereira

 Oficial de Justiça

66-9.9974-6186

valdomiro.pereira@tjmt.jus.br

Julius Cesar Cechella Gomes

Agente de Infância

 66-9.8434-4178

julius.gomes@tjmt.jus.br

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))
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Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 627,91 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID 16620975 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 214,51 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004968-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEANE ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 4965-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CONSTRUTORA LTDA EPP, JOÃO 

HELIO MACHADO JAQUES, MARA LUCIA BERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para providenciar o 

recolhimento e juntada aos autos das guias das cartas precatórias a 

serem expedidas para a oitiva das testemunhas arroladas, no prazo de 15 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005242-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO, por ora, a 

citação editalícia, haja vista que se trata de providencia excepcional, 

somente podendo ser deferida quando esgotados os meios de citação 

pessoal. Desta feita, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a 

busca de endereço do requerido, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação do demandado, 

redesignando a audiência de conciliação. Em caso negativo, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA para defender os interesses do demandado, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FREGONESI DUTRA GARCIA OAB - SP178591 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001827-28.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000865-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000865-05.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALMIR CARNEIRO PEREIRA REU: CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR 

Vistos etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela 

antecipada e reparação de danos promovida por ALMIR CARNEIRO 

PEREIRA em desfavor de CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 29287332 e ss. Analisando 

a inicial, verifica-se que a parte autora formulou pedido de justiça gratuita, 

entretanto, não encartou aos autos documentos hábeis a demonstrar a 

hipossuficiência alegada, tampouco indicou sua profissão, razão pela 

qual, atendendo o disposto na parte final do §2º, do art. 99, do CPC, 

oportunizo a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAFINI (AUTOR(A))

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

SILVANA MARGARETE MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT13462-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT11084-O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004016-81.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 23799659 e ss., sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K M EXTINTORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO ARENHARDT (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001380-40.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando 

minudentemente os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido 

de justiça gratuita. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica, o 

benefício da assistência judiciária é medida excepcional e deve ocorrer 

quando restar comprovada a difícil situação financeira da empresa, o que 

não se satisfaz com a declaração na petição inicial, bem como não restou 

demonstrado pelos documentos em acompanham a exordial. A propósito, 

em decisão recente, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça decidiu 

que: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – 

PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da 

gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas do processo. Hipótese em que a empresa agravante 

não demonstrou encontrar-se em situação que caracterize hipótese de 

concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 67196/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Ademais, em relação às 

pessoas jurídicas, não milita a presunção de veracidade do estado de 

pobreza firmado pelo interessado, devendo, portanto, prevalecer a 

exigência da prova efetiva da necessidade, o que não restou 

demonstrado nos presentes autos. Desse modo, ante a ausência de 

elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

Sem maiores delongas, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na 

forma pugnada pela parte autora, pois apesar da revogação do item da 

CNGC que excluía qualquer possibilidade de pagamento ao final do 

processo, certo é que tal prática deve ser encarada como exceção 

quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não ficou 

demonstrado na hipótese em tela. Não se olvida a possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, eis que não se trata de 

exoneração, mas tão somente de retardamento do recolhimento, contudo, 

deve ser demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não 

ocorreu no presente caso. DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS Sobre o 

tema, dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 

7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável. Desta forma, nos termos do art. 98, § 

6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais, na forma 

requerida pelos embargantes, 04 (quatro) parcelas fixas, mediante 

emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 1º (primeiro) de 

cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 

do CPC/15. No mais, RECEBO a inicial em todos os seus termos. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 18 de Maio de 2020, às 08h00min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou requerida à audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1001022-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EMBARGANTE)

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001022-75.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS 

BALCEIRO EMBARGADO: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que os autores formularam 

pedido de concessão da AJG, entretanto, após consulta realizada por 

este Juízo entendo que os mesmos não fazem jus ao referido benefício, 

eis que são agricultores, cuja renda obtida com a atividade desenvolvida é 

de valor considerável. Mas não é só. Oportuno consignar ainda que os 

mesmos também são proprietários de imóvel rural e diversos bens móveis, 

além de possuírem quotas de capital junto a duas cooperativas, situação 

que não se compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. No tocante 

ao pleito de recolhimento das custas ao final, igualmente entendo que deve 

ser indeferido, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía 

qualquer possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, 

certo é que tal prática deve ser encarada como exceção quando 

robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou 

demonstrado nos autos. Não se olvida a possibilidade de pagamento das 

custas ao final do processo, eis que não se trata de exoneração, mas tão 

somente de retardamento do recolhimento, contudo, deve ser 

demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não ocorreu no 

caso em tela. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG, bem como 

o recolhimento de custas ao final, devendo os requerentes ser intimados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001829-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TREVISOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001829-95.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006207-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1006207-31.2019.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 26628765, a parte exequente promoveu o aditamento da inicial a fim de 

promover a inclusão de outros títulos vencidos. Pois bem. Dispõe o artigo 

329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - 

até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, sem 

delongas despiciendas, considerando que ainda não ocorreu a citação da 

executada, DEFIRO o aditamento a inicial. No mais, já tendo a parte 

exequente promovido a complementação das custas e taxa judiciária (id. 

27570094), CUMPRA-SE conforme determinado em id. 25069041. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004232-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004232-08.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o lapso temporal 

transcorrido desde a última tentativa de citação (id. 17143288), 

EXPEÇA-SE novo mandado de citação do demandado no endereço 

declinado em id. 16398148, devendo a Secretaria da Vara redesignar a 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. Sem delongas, acaso 

constatado, pelo Oficial de Justiça, que a parte se oculta para não ser 

citada/intimada, desde que preenchidos os requisitos do art. 252 do CPC, 

fica, desde já, DEFIRO o pedido de citação por hora certa do id. 17854979. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001662-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001662-78.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

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

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001846-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001846-34.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 11 de Junho de 2020, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001790-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA HILARIA DORCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RECH DOLEYS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001790-98.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCIANA HILARIA DORCA REQUERIDO: OSVALDO RECH DOLEYS 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 11 de maio de 2020, às 15h00min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. No ponto, considerando que a parte autora 

indicou expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o demandado para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência, no prazo indicado no artigo 334, §5º, do CPC. 

Anoto, desde já, que o não comparecimento injustificado das partes a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE EVERALDO RUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001282-55.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ROQUE EVERALDO RUSSI REU: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c 

pedido liminar e inversão do ônus da prova ajuizada por ROQUE 

EVERALDO RUSSI em face de PÔR DO SOL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. Alega em síntese, que firmou instrumento particular 

de promessa de compra e venda junto à requerida, tendo como objeto a 

aquisição de 01 (um) imóvel denominado Lote n.º 10, quadra n.º 42, 

localizado no Bairro Santa Clara. Assim, restando acordado o valor do 

imóvel em R$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais), sendo a forma de 

pagamento definida com uma entrada no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), e o restante a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas 

de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Nesse contexto, o requerente 

alega que estava inadimplente com as parcelas de nº 32 a nº 55, tendo 

renegociado o débito junto a ré. Contudo, narra que devido a mudança nas 

finanças pessoais e abusividade dos parâmetros utilizados para a 

correção das parcelas não dispôs mais de condições econômicas para 

adimplir o contrato firmado, de modo que a loteadora procedeu a inclusão 

de seu nome nos órgão de proteção ao crédito ante a inadimplência. Desta 

feita, pugna pela revisão contratual quanto as cláusulas abusivas, 

devolução das quantias pagas, bem como em caráter de tutela de 

urgência que a requerida seja compelida a retirar o seu nome do cadastro 

de proteção ao crédito. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. No 

que tange ao pedido, relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 

300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pois 

bem. Analisando minuciosamente os argumentos e a documentação 

anexada no feito, constato que o autor não nega a existência de dívida 

pendente de quitação junto à Requerida, requerendo a revisão das 

cláusulas contratuais em caráter liminar, além da retirada de seu nome do 

cadastro de restrição ao crédito. Neste caso não subsiste o fumus boni 

iuris, pois o autor confessa, em sua inicial, a existência de relação 

comercial entre as partes, bem como o inadimplemento, justificando a 

necessidade do deferimento da tutela antecipatória em virtude de 

encargos excessivos existentes no contrato e na renegociação da dívida. 

In casu, a norma do art. 396, do CC, dispõe que “O inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor”. A mora, por sua vez, permite o que se pretende obstar 

via antecipação de tutela em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª 

figura, do CC/02). Além disso, o disposto artigo 784, § 1º, do CPC, salienta 

que "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título 

executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Destarte, 

considerando que a dívida é incontroversa (an debeatur), apesar da 

discussão sobre valores (quantum debeatur), não constato o fumus boni 

iuris necessário para o deferimento liminar. A respeito do tema, oportunizo 

entendimento recente do Tribunal do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANO MORAL - APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

– PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS NÃO 

DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM 

DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 300, § 1º DO CPC – 

INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para fins de concessão da tutela antecipada, 

consubstanciada no pedido de cancelamento da inscrição do nome do 

devedor nos cadastros restritivos de crédito, faz-se necessária a 

propositura da demanda contestando a existência do débito, a evidência 

de que a cobrança é indevida e que seja prestada caução idônea a critério 

do magistrado. A inversão do ônus da prova, nesta fase processual é 

temerária, razão pela qual se faz necessária a instauração do 

contraditório e da ampla defesa, cujo ônus poderá ser melhor distribuído 

no saneamento do processo. (TJ MT - N.U 1015216-74.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Mas não é só. Verifica-se ainda que a 

natureza do pedido liminar formulado pelo autor caracteriza antecipação 

de mérito, eis que as ilegalidades e abusividades contratuais serão 
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analisadas em momento oportuno. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

requerida. No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 de 

Maio de 2020, às 08h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005971-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005971-50.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em id. 26889333 o 

exequente pugna pela penhora no rosto dos autos de n. 

8275-78.2013.811.0040 – Código: 105200, em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível desta Comarca, de crédito a ser liberado em favor dos ora 

executados. Acerca do pleito, compulsando os autos, é possível atestar a 

situação narrada pela exequente, razão pela qual, nos termos do art. 860 

do CPC, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos n. 

8275-78.2013.811.0040 – Código: 105200, relativa aos créditos a serem 

destinados aos executados José Augusto Ascoli e Carmem Lúcia 

Ferronato Ascoli, até o montante exequendo no presente feito. Com a 

efetivação da penhora no rosto dos autos supramencionados, INTIMEM-SE 

os executados, dando-lhe ciência do ato. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001680-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

TERRA & TERRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

RAQUEL PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

NORMA PAVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001680-41.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, DETERMINO 

seja procedida a alteração da classe processual, passando a constar que 

se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 27009459, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005429-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005429-95.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por RAIMUNDO LIMA SOARES em face de BCS 

SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada dos documentos 

de id. 15412139 e ss. Despacho inicial, id. 15412889. A contestação se 

acha encartada em id. 18830951. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular em razão 

da falta de comprovante de endereço pela parte autora. No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

30356735. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Sem delongas, não assiste razão à demandada, pois a Lei 

6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher 

qualquer seguradora que integre o consórcio. Nesse sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTAMENTO - 

PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO 

PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL ATESTANDO 

A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 
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prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

da ausência de comprovante de residência pelo autor, impossibilitando a 

averiguação acerca da competência do foro. Sem delongas, em que pese 

os argumentos da parte demandada, convém destacar que a juntada do 

comprovante de endereço não constitui documento indispensável à 

propositura da demanda quando os demais documentos encartados aos 

autos (B.O., fichas médicas, procuração, etc.) apontam que o mesmo 

reside neste Município, pelo que tal preliminar também resta REJEITADA. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ficha cadastral 

anexa, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO 

em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os 

custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela requerida, a 

qual pugnou pela realização da prova pericial. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004395-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE PRESTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004395-85.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por LEANDRO HENRIQUE PRESTES em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A exordial 

veio acompanhada dos documentos de id. 14494868 e ss. Despacho 

inicial, id. 14560046. A contestação se acha encartada em id. 18546890. 

Na ocasião, arguiu preliminarmente a falta de interesse de processual, em 

razão necessidade de realização do pedido administrativo. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

30336970. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a análise das 

preliminares arguida. DA FALTA DE INTERESSE AGIR Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse processual da parte autora em razão da 

ausência do requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, eis que o autor 

comprovou a realização do pleito administrativo, consoante se vislumbra 

em id. 14494896. Ademais, no ponto, não obstante a comprovação do 

pleito administrativo, convém destacar que o entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário, 

inclusive, o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pela demandada. Desta 

feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ficha cadastral 

anexa, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO 

em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os 

custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela requerida, a 

qual pugnou pela realização da prova pericial. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1003346-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI (REQUERENTE)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

JOAO DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003346-09.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da justificativa 

apresentada (id. 29693511), NOMEIO, em substituição, LEONICE SONIA DE 

TONI, cadastrada nos banco de dados do TJMT, conforme ficha cadastral 

anexa. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado anteriormente. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008811-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARCE (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FELDKIRCHER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1008811-62.2019.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, sem efeito 

suspensivo, uma vez que ausentes estão os requisitos do art. 919, § 1º 

do CPC. CITE-SE a parte embargada/exequente (art. 920, I, do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002672-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PAGNAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WALTER (EXECUTADO)

JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para que manifeste-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

justiça, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001850-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRUNO DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não foi recolhida as 

custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

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

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51182 Nr: 1445-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, IGDS, FJDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDP, LPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.180/182, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 61326 Nr: 4619-21.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Processo nº 4619-21.2010.811.0040

Código nº 61326

Vistos, etc.,

Inicialmente, PROCEDA-SE Sra. Gestora Judiciária com a regularização da 

representação processual da parte requerida, observando-se a petição 

de fl. 301.

Após, determino que seja procedida a nova INTIMAÇÃO da parte 

requerida, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, para manifestar-se o laudo 

pericial de fls. 354/413.

Decorrido o prazo com ou sem a manifestação da parte requerida, voltem 

os autos imediatamente CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 210550 Nr: 3925-37.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR JÚLIO ABEGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 
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BARCELLOS - OAB:31602/RS, ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE 

SOUZA FURLAN - OAB:3494-B/MT, EDER ROBERTO PIRES - 

OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, SANDRO 

LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Código nº 210550

Vistos etc.,

 Analisando os autos, verifico que a parte embargante não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária.

Assim, INTIME-SE o(a) embargante para que, no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária ou comprove a 

impossibilidade em fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso - MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 6080-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI, WISTON DALASEN - ME, 

CESAR MIL, LAVACAR MIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Código nº 49212

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020 

ÀS 16H, devendo se proceder com a intimação das partes nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 18 março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 180-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HENRIQUE KOPPER - 

OAB:23621-O, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B, TARCÍSIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 v

Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 89296 Nr: 882-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Código nº 89296

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020 

ÀS 13H30MIN, devendo se proceder com a intimação das partes nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 18 março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102641 Nr: 5580-54.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO DE ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111037 Nr: 3150-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, IONARA 

SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 116401 Nr: 7397-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT
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 Processo nº: 116401

Vistos etc.,

1. Diante dos documentos de fls. 265/286 e fls. 293/294, DÊ-SE vista dos 

autos a Fazenda Pública Estadual para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifeste eventual interesse no feito, conforme determinado à fl. 

264.

2. INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação apresentada, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

3. INTIME-SE o requerido para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar acerca dos documentos de fls. 296/300, juntados pelo autor.

4. CERTIFIQUE-SE se a Fazenda Municipal de Sorriso/MT e a Federal se 

manifestaram nos autos. Observe-se a manifestação da União à fl.254.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008480-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual a requerente, ITAU SEGUROS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse ELIEZER BEZERRA DA SILVA, em decorrência do 

contrato indicado no ID 27015240 em que se vê a perfeita identificação da 

coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verifica pela notificação 

extrajudicial entregue no endereço informado no contrato (ID 27015941). 

Acolho os argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a 

mora da parte requerida. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o 

Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor 

fiduciante poderá, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS do cumprimento da 

liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo 

apresentado pelo credor (ID 27015943), recebendo o bem livre de ônus; 

II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III-) Também do 

cumprimento da liminar CONTARÁ O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a apreensão, o veículo 

será depositado em mãos do representante legal do autor. Transcorrido o 

prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007131-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CARLOS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, podendo a concessão ser 

revogada a qualquer momento, caso a situação de hipossuficiência 

financeira mude. De início, consigno que o pedido consignatório cumulado 

com o pedido revisional é perfeitamente possível, desde que seguido o rito 

ordinário comum a ambos, o que se verifica no caso em apreço. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Pretende a autora a 

concessão de tutela de urgência para: 1) que seja deferido o depósito 

judicial mensal das 28 parcelas no valor de R$ 215,94, que entende ser o 

correto; 2) que o banco se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); 3) suspensão do contrato sub 

judice até a duração do feito. No entanto, em análise de cognição sumária, 

verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora 

no que tange à revisão das cláusulas contratuais e, consequentemente, a 

suspensão do contrato, sendo certo que as irregularidades contratuais 

apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla 

dilação probatória. Assim, a consignação dos valores que entende ser 

correto não possui condão de elidir a mora, e, portanto, não exime o 

devedor dos efeitos decorrentes. Ademais, nos termos da Súmula 380 do 

STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. O depósito à ordem do juízo, do valor da 

parcela que entende ser o devido, não tem a forma prescrita em lei para a 

exoneração mediante o pagamento por consignação, e viola a força 

obrigatória do contrato (art. 313/CC). A lei prevê as hipóteses em que tem 

o cabimento a exoneração por consignação (art. 335 e 336/CC). Nenhuma 

das hipóteses prevista na lei está configurada e não se mostram os 

requeridos para admissão da pretensão do autor. Quanto à inscrição do 

nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito, tem-se que é 

ato considerado licito, salvo se o débito for inexistente, o que não é o caso 

dos atos, porque a parte autora admite que, ao menos, é devedora de 

quantia apurada pelo seu assistente técnico. Acerca da su Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUERIMENTO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO E 

ABSTENÇÃO DE INCLUSAO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com 

repetição de indébito, em que o magistrado a quo, indeferiu pedido de 

tutela, sob o fundamento de não se poder verificar, num juízo preliminar, a 

ilegalidade nas cobranças as quais a parte autora vem impugnar, 

exigindo-se dilação probatória. Da análise perfunctória dos autos, 

depreende-se dos autos originários de n° 0000563-41.2019.8.19.0028, 

que a parte autora, ora agravante, atualmente possui Cédula de Crédito 

Bancário junto à Instituição ré sob n° 005.116.423, no valor de R$ 

299.487,02, com 93 prestações de R$ 8.590,60. Pleiteou o agravante, 

autorização para pagamento de parcelas mensais, no valor apontado 

como incontroverso por este (R$ 2.495,71), durante 93 meses, bem como 

a não inclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Em que 

pese os argumentos da parte agravante, não existe lastro algum para o 

valor da prestação que o ora recorrente, unilateralmente, entende como 

“justo”. O reconhecimento da suposta abusividade da cobrança depende 

de dilação probatória, não havendo razão para, nesta fase processual, 

inibir os atos presumidamente regulares para fazer valer o seu crédito. 

Laudo técnico acostado aos autos pela parte agravante realizado de 

forma unilateral e sem o crivo do contraditório, além de não ter sido 

elaborado por profissional e posição equidistante das partes. O simples 

fato de ter ajuizado demanda revisional, afirmando que os contratos 

contam com atos ilícitos, tal argumento não é suficiente para indicar, numa 
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análise superficial, a existência de ilegalidades nas cobranças praticadas 

peça instituição financeira. Ausente nos autos elementos que permitam 

concluir, em cognição sumária, o alegado excesso de cobrança, restando 

patente a necessidade de dilação probatória. Igualmente ausente a 

comprovação de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 

(...) (TJ-RJ-AI: 00202924020198190000, Relator: Des (a). André Emilio 

Ribeiro Von Melentovytch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Vigésima 

Primeira Câmara Cível) AGRAVO DE INSTRUMENTO.BEM IMÓVEL. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL COM PLEITO CUMULADO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA 

DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DA 

QUANTIA INTEGRAL DEVIDA, BEM COMO NA ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO 

EM ROL DE MAUS PAGADORES. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. NÃO 

ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Ausência, por ora, dos 

requisitos constantes nos arts. 300 do CPC. Inexistindo inequívoca proa 

acerca da verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o 

indeferimento da tutela antecipada é medida de rigor. Capitalização de 

juros que não é ilegal e ausência de limitação dos juros remuneratórios de 

12% ao ano. Pagamento que deve ocorrer conforme o ajustado. Recurso 

não provido. (TJ-SP-AI:2142078-22.2019.8.26.0000, Relator: Achile 

Alesina, Data de Julgamento: 15/07/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 15/07/2019). Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008560-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual a requerente, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse ROBERTO COPINI, em 

decorrência do contrato juntado na exordial em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verifica 

pela notificação extrajudicial entregue no endereço informado no contrato 

(ID 27211811). Acolho os argumentos da autora, eis que verifico que esta 

comprovou a mora da parte requerida. Assim, atendendo ao disposto no 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram 

observados os requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, 

consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) 

O devedor fiduciante poderá, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelo credor (IDs 27211806/27211809/27211810), 

recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; III-) Também do cumprimento da liminar CONTARÁ O PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS para responder à demanda, sob pena de revelia, que 

poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS OAB - SP79416 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000457-14.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS EXECUTADO: 

OBJETIVA AGRICOLA LTDA Processo: 1000457-14.2020.8.11.0040. 

Vistos etc., 1- Recebo a petição de id n.°: 28539291, bem como os seus 

documentos, como cumprimento de sentença. 2 - Observada a regra do 

art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

cumprimento da obrigação estipulada em sentença ou o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. 3 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC. 4- Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS OAB - SP79416 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LUIZ DULNIK (EXECUTADO)

MARINDIA BERNARDI (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DEMARCHI (EXECUTADO)

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

SONIA MARIA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

MARCOS CESAR COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000459-81.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS EXECUTADO: 

MARCOS CESAR COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI, 

JACKSON LUIZ DULNIK, MARINDIA BERNARDI Vistos etc., 1- Recebo a 

petição de id n.°: 28540153, bem como os seus documentos, como 

cumprimento de sentença. 2 - Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o cumprimento da 

obrigação estipulada em sentença ou o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais. 3 - Fica a 

parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do 

NCPC. 4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000553-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MULLER (REU)

ALEX FERREIRA MULLER (REU)

 

Processo  n º  1000553 -29 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 19/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001504-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001504-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte REQUERIDA para 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte REQUERIDA para 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR BONFANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (REU)

 

Processo  n º  1001360 -49 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 19/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005433-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - 693.900.451-34 (PROCURADOR)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005433-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - 693.900.451-34 (PROCURADOR)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003057-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

14:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000326-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000326-39.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Se tempestivo, o 

que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos 

termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à 

execução; porém, ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de 

atribuir-lhe o efeito suspensivo almejado. Conseguinte, INTIME-SE o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias, nos termos do art. 920, inciso I do CPC. Sem prejuízo, considerando 

que o NCPC estabelece que: Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; Sem 

prejuízo do cumprimento das determinações supra, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta do conciliador do centro judiciário 

de solução de conflitos e cidadania desta comarca, devendo as partes 

serem intimadas com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 
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- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes, após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000326-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000326 -39 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

10 DE JULHO DE 2020, às 8h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo  n º  1000907 -54 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

10 DE JULHO DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES OLIVERA (REU)

 

Processo  n º  1000286 -57 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

10 DE JULHO DE 2020, às 10h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008669-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE NASCIMENTO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BERTO COSTA (REU)

 

Processo  n º  1008669 -58 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE JULHO DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12506 Nr: 1818-50.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 

BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENNO MILNITZKY - 

OAB:SP-18387, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:3.988, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT

 Código: 12506

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

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

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da AJG, sendo que, nesse caso, a cobrança ficará 

suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 9489-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Código: 97463

Vistos etc.,
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Indefiro o pedido de fl. 188, visto que a parte exequente não juntou aos 

autos a planilha discriminando o valor que pretende o bloqueio via 

BacenJud.

Conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando que sua 

inércia incidirá a extinção do feito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145490 Nr: 1693-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCIS - OAB:20.334-A

 Código n.º: 145490

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

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

DEFIRO levantamento dos valores bloqueados à fl. 106, para tanto, 

INTIME-SE a parte requerida, para informar o número da conta bancária, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após EXPEÇA-SE alvará.

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estes serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação 

das partes.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1323 Nr: 678-83.1998.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI CHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1323

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, 

CPC).

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT 18 março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3846 Nr: 824-61.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CHINI, ESTANISLAU WELFER, SÉRGIO LUIZ 

DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDERON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:3659 MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 Código: 3846

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, 

CPC).

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT ___ março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 1199-28.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICOLO & BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2003/229.

Código n.º: 4177.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido por 

PICOLO & BAGGIO LTDA, em face de PAULO MARCIO PIMENTEL, todos 

qualificados nos autos.

 À fl. 281 foi juntada aos autos os Avisos de Recebimento devolvido pelos 

Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da devolução como 

“MUDOU-SE”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido, está nítido o desinteresse da parte autora 

pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a intimação de fl. 281 

(art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Eventuais custas e honorários pela parte autora.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11049 Nr: 207-62.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Código: 11049

Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Sentença promovida por MARCELO MUCCI 

LOUREIRO DE MELO, em face de PAULO CESAR OSSUCHI, ambos 

qualificados nos autos.

 Às fls. 467, foi juntada aos autos o Aviso de Recebimento devolvido pelos 

Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da devolução como 

“mudou-se”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido (fls. 467), está nítido o desinteresse da 

parte autora pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a 

intimação de fls. 467 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Eventuais custas e honorários pela parte autora.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 20396 Nr: 567-89.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA ANGELA KURZ, EDINÉIA FÁTIMA KURZ, 

EVANDRO ANTONIO KURZ, VANDERLEIA LUIZA KURZ (menor), PAULO 

ROBERTO KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÁRIO KURZ (espólio), IGNÊS KURZ 

(falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20396

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Inventário Judicial promovida por LUCINEIA ANGELA 

KURZ e outros, em face de LOTARIO KURZ e IGNES KURZ- ESPÓLIO, 

ambos qualificados nos autos.

 Às fls. 194/195, foi juntada aos autos os Avisos de Recebimento 

devolvido pelos Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da 

devolução como “MUDOU-SE”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido, está nítido o desinteresse da parte autora 

pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a intimação de fls. 

194/195 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Eventuais custas e honorários pela parte autora.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 23294 Nr: 3452-76.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PEDRO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Código: 23294

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Da suspensão da CNH

Indefiro o pedido de suspensão de habilitação/CNH da parte executada, 

uma vez que não se trata de meio coercitivo à satisfação do crédito, 

mostrando-se desproporcional e irrazoável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do código de processo 

civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas 

executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, 

necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir 

o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu 

propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em 

conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são 

desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos 

executados e não à satisfação do débito” (TJMT, N.U 

1007068-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) – 

destaquei.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 25906 Nr: 490-46.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 490-46.2005.811.0040

Código-Apolo: 25906

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por MARIA DE LOURDES 

DE SOUZA em face de ALVINO FERREIRA DIAS, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 145/146 dos autos em apenso, código 35636, foi juntado certidão 

do Oficial de Justiça informando que a autora não reside mais no endereço 

informado.

Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante da certidão da Oficial de Justiça, está nítido o desinteresse 

da parte autora pelo deslinde da demanda, considerando-se assim válida a 

intimação de fls. 145/146, nos autos em apenso, cód. 35636, (art. 274, 

parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 
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nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39394 Nr: 2234-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DALMOLIN, EDSON DAL MOLIN, NEIVA 

DALLA VALLE, ÉVERTON DAL MOLIN, ANA ANGELICA MARTINELLI 

MULLER DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Código: 39394

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

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

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

No mais, diante da ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

P.C.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40307 Nr: 3148-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLIELI FERNANDES RODRIGUES - ME, JOLIELI 

FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 40307

Vistos etc.,

 Diante do pedido de suspensão do feito formulado na petição de fl. 132, e 

com observância no disposto no artigo 921, III, §1º, do CPC, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data do 

requerimento (08/10/2019).

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte exequente, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme § 5º do dispositivo legal retro citado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41620 Nr: 4437-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO PALOSCHI, VALTER JOÃO LORENZI, 

VILSO PAULO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Código n.º: 41620

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação 

das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 
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§ 3º do CPC.

P.C.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45831 Nr: 2767-30.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RODRIGUES DA COSTA, ALEGRIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA, IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465-O/MT

 Processo: 2767-30.2008.811.0040

Código-Apolo: 45831

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA em desfavor de MAURÍCIO 

RODRIGUES DA COSTA, ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA e IMOBILIÁRIA OURO VERDE, todos qualificados nos autos.

Alega o autor, em breve síntese, que na data de 23/05/2001, adquiriu do 

requerido Maurício Rodrigues, pelo valor de RF$1.000,00 (um mil reais) um 

lote medido 360 m², situado na Rua Pedro Álvares Cabral, quadra 02, 

bairro Jardim Carolina.

Afirma que na data de 11/06/2006, quando iniciou uma nova construção 

em seu lote, foi surpreendido com um Boletim de Ocorrência lavrado por 

seu vizinho proprietário do lote 19, Waldomiro Alves Pereira, o qual alegou 

que o autor teria invadido parte de seu terreno, fato este que resultou na 

propositura de Ação de Manutenção de Posse proposta pelo autor.

Assevera que na aludida ação teria ficado “claro para as partes e para o 

MM. Juiz a existência de remonte/sobreposição de lotes, vindo a faltar 10 

metros de terreno” (sic), tendo o processo findado através de acordo 

judicial celebrado em audiência no qual o autor, por não possuir condições 

financeiras, físicas e tempo para acompanhar a demanda até o final, teria 

sido “aconselhado pelo MM. Juiz a fazer acordo no sentido de adquirir os 

324m² de terreno que estavam sendo discutidos processualmente, pelo 

valor de R$12.000,00 (doze mil reais), divididos em 60 (sessenta) 

parcelas, iguais, sucessivas e mensais, o que fez para garantir a 

manutenção de seu imóvel no lote” (sic).

Justificou a legitimidade das requeridas Alegria Empreendimentos 

Imobiliários e Imobiliária Ouro Verde no fato de a primeira ser a 

“proprietária do loteamento Jardim Carolina” (sic) e a segunda a atual 

administradora do referido loteamento, afirmando que ambas teriam agido 

com negligência e praticado ato ilícito ao autor, pois não teriam tomado os 

devidos cuidados ao registrar e vender os lotes com metragens inferiores 

daquelas estabelecidas no contrato.

Por tais razões, e por entender que foi obrigado a pagar para permanecer 

no imóvel que já era seu, ingressou com a presente demanda, pugnando 

pela condenação do requeridos, de forma solidária, no pagamento de 

danos materiais no valor de R$12.000,00, além de danos morais e lucros 

cessantes.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 27/363.

Devidamente citadas, as requeridas Alegria Empreendimentos e Imobiliária 

Ouro Verde apresentaram contestação e documentos de fls. 375/421.

Impugnação à contestação, fls. 490/500.

O requerido Maurício Rodrigues da Costa, citado por edital, apresentou 

contestação por negativa geral através de seu curador especial, fls. 521.

Em audiência de conciliação de fls. 532 foi determinada a realização de 

perícia, a qual restou prejudicada em razão da determinação de fls. 596.

As partes apresentaram alegações finais às fls. 597/602 e 606/643.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, 

incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, já 

que a vasta prova documental produzida é suficiente para o julgamento da 

lide.

Conforme se verifica da inicial, o autor propôs a presente demanda após a 

celebração de um acordo nos autos da Ação de Manutenção de Posse 

(Código-Apolo nº33532), no qual o autor achou por bem pagar, de forma 

parcelada, o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) ao requerido da 

demanda possessória, Waldomiro Alves Pereira, para assim, adquirir os 

324m² sobre o lote 19, permanecendo com o direito de posse e 

propriedade do lote nº 20, com 360m² (fls. 354).

Por entender que teve que pagar um bem que já era seu, e por estar 

convencido de que houve sobreposição dos lotes 19 e 20, entende que 

tanto o requerido Maurício Rodrigues da Costa, que lhe vendeu o imóvel 

em questão, quanto as imobiliárias que lançaram e/ou administram o 

loteamento onde situa seu lote são responsáveis pelo ato ilícito que alega 

ter sofrido.

Antes da análise do mérito, passo à análise da preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pelas requeridas Alegria Empreendimentos Imobiliários – 

Ltda e Imobiliária Ouro Verde.

Inobstante a alegação inicial de que as requeridas seriam partes legítimas 

para figurar no polo passivo da demanda, em razão de ser a 

administradoras do loteamento Jardim Carolina, onde fica situado o imóvel 

do autor, entendo que inexistiu qualquer relação negocial entre o autor e 

as aludidas imobiliárias.

Ora, conforme se nota pelos documentos juntados aos autos, o lote nº 20, 

hoje pertencente ao autor, foi vendido pela requerida Alegria 

Empreendimentos Imobiliários Ltda na data de 16/05/1988 para a pessoa 

de José Edio Volkweis (fls. 420/421), sendo posteriormente, na data de 

30/03/2001, transferida a propriedade para o requerido Maurício Rodrigues 

da Costa e, só então este teria vendido ao autor, conforme Matrícula de 

fls. 30.

Deste modo, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade levantada e DETERMINO 

a exclusão das requeridas ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – 

LTDA e IMOBILIÁRIA OURO VERDE do polo passivo da presente demanda.

 Posto isto, passo à análise do mérito.

 Analisando os fatos narrados na exordial e os documentos que a 

instruem, verifico que a questão cinge-se em aferir se o requerido 

Maurício Rodrigues da Costa praticou ato ilícito consistente na venda de 

lote em sobreposição com o lote vizinho (nº19), pertencente a Waldomiro 

Alves Pereira, causando danos materiais no montante de R$12.000,00 

(doze mil reais) relativos ao acordo celebrado em audiência realizada nos 

autos da Ação de Manutenção de Posse nº 33532, além de danos morais 

e lucros cessantes.

Pois bem. Em que pesem as alegações do autor, verifico que não ficou 

comprovado nos autos que o requerido lhe vendeu imóvel com área menor 

da constante no contrato, ou mesmo em sobreposição, sendo certo que a 

Ação de Manutenção de Posse que tramitou neste juízo, findou-se com 

acordo homologado em juízo, no qual o autor se comprometeu a pagar ao 

requerido, Sr Waldomiro Alves Pereira, o valor de R$12.000,00 (doze mil 

reais), para então ser proprietário e possuidor, de forma pacífica, da 

totalidade do lote nº 20, de 360 m².

Ora, embora o autor tenha alegado que naquela ação possessória o 

Magistrado que presidiu a audiência de conciliação, Dr. Jorge Iafelice dos 

Santos (fls. 354), teria o aconselhado a fazer acordo no sentido de 

adquirir os 324m² de terreno que objeto da ação “para garantir a 

manutenção de seu imóvel no lote, já que se não adquirisse a área não 

teria sequer condições de continuar no lote, pois lhe restariam míseros 2m 

de frente de seu lote” (sic), não houve análise de mérito naqueles autos, 

não existindo confirmação da sobreposição e, muito menos, que o lote do 

autor é que estaria invadindo o lote vizinho (lote nº19).

Em outras palavras, o processo foi resolvido por acordo entre as partes, 

sem a apreciação das provas produzidas nos autos, inexistindo, portanto, 

coisa julgada no sentido de que o ocorreu a alegada sobreposição no 

terreno do autor.

Destaco que no auto de constatação realizada nos autos da referida Ação 

de Manutenção de Posse (fls. 292/293) os oficiais de justiça constataram 

que o lote do autor (lote nº20) possuía metragem de 12m de frente por 

30m laterais e o lote vizinho (lote nº19), 20m de frente e 30m laterais, o 

que contradiz, em tese, a alegação e o contrato de compra e venda 

apresentada pelo Sr. Waldomiro Alves Pereira naquela ação possessória 

de que seu lote era de 900m² (30mx30m) – fls. 268/269.

Assim, considerando que para a responsabilidade civil necessária a 

comprovação da culpa e nexo causal, e não tendo o autor sequer 

demonstrado que o requerido lhe vendeu imóvel com metragem inferior ou 

com sobreposição, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe.
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A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, 

DO CPC – CDC CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO 

EMPRÉSTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o conjunto probatório dos autos 

evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, 

deve ser considerado exercício legal de direito à cobrança das parcelas 

do empréstimo feito pelo consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código 

Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos 

essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo 

efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a 

reparação. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, 

obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, 

circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o 

objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via 

extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes 

vícios que reclamem correção” (TJMT, N.U 0002256-18.2016.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019) - destaquei.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

1.) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO com relação 

às requeridas ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LTDA e 

IMOBILIÁRIA OURO VERDE, na forma do art. 485, VI, do CPC, 

reconhecendo suas ilegitimidades passivas. Nos termos do art. 86 do CPC, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a 

cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em seu favor (fls. 367).

2.) Em relação ao requerido Maurício Rodrigues da Costa, JULGO 

IMPROCEDENTES as pretensões aduzidas na petição inicial. Como 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos 

termos do art. 86 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em seu favor (fls. 367).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC,

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 924-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO, LUZIA REIS 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Código: 57069

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante da informação do cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 60075 Nr: 3373-87.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DAMASCENO DE OLIVEIRA, 

MARISTELA DE FATIMA OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60075

Vistos etc.,

RenaJud

DEFIRO a restrição de veículos existentes em nome do(a)(s) executado(a)

(s), via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à 

parte exequente indicar a localização do bem para a concretização da 

penhora, mormente porque, em se tratando de bem móvel, este se 

transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Por fim, DEFIRO o levantamento do valor penhorado via BacenJud (fl. 223) 

na conta bancária indicada na fl. 228.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 301-58.2011.811.0040
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOSSA INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 81254

Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 585-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE LIMA MARCHIORO, JULIANO JORGE 

AGOSTINHO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO, MARCOS 

ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER SANSO SAGAIS - 

OAB:23348/0, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 Código: 81731

Vistos etc.,

Cumpra-se na integralidade a Decisão de fls. 171/172.

Às providências.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 84692 Nr: 3959-90.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE LEITE MORBECK - 

OAB:16163

 Código 84692

Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86968 Nr: 6444-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO, NEI FRANCIO, NORMÉLIO LUIZ DE CEZAR (CEZANO), 

ALFREDO JANDT, SILVÉRIO DRESSLER, DARCI DE SOUZA 

MASCARENHAS, ADELAIDE RIGO FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, ANAROLINO CEOLA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RICIERI 

FRANCIO, ENOÉ TEREZA MOZENA CEOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA ACÁCIA CHRISTO CABRAL - OAB:14.514-MT, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133-MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, NAIDE APARECIDA 

COCA DO NASCIMENTO - OAB:, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, Alfredo Candido Santos Ferreira - OAB:MS/1.782-A, 

ALFREDO STORT FERREIRA - OAB:MS/5.159, CARLOS SOARES DE 
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JESUS - OAB:4711-B, Daniely Heloise Toledo - OAB:MS/11848-B, 

ELLEN C. STORT FERREIRA CERVIERI - OAB:MS/6.812, MILTON LAURO 

SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899, OSCAR LUIZ OLIVEIRA - OAB:MS/5.588

 Código n.º: 86968

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e em consequência JULGO 

EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de penhora, na forma requerida no acordo.

 Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para a retirada de eventuais 

restrições em nome dos executados.

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 8622-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96652

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 97019 Nr: 9017-40.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEISA LAZARA PALHARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código: 97019

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, nos termos 

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

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às 

partes, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 99590 Nr: 2234-95.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PHCDS, DENISE MARTINS CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 99590

Vistos etc.,

Cumpra-se na integralidade a Decisão de fl. 115.

Às providências.

Sorriso/MT,18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 3697-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP, SILVIO 

ROGÉRIO PIOVESAN, ARCANGELO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 100889

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100890 Nr: 3698-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSECL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 100890

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento de fl. 119, a fim de determinar a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será arquivado 

em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, ficando à 

disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma do art. 477, 

da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Restando infrutífera a tentativas acima, em consonância com o disposto 

no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte exequente, assim 

como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102417 Nr: 5339-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMC, LMC, LINO COMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE KELLY MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 102417

Vistos etc.,

Considerando que a pesquisa via Renajud fora frutífera, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito.

Consigno que caberá à parte exequente indicar a localização do bem para 

a concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 111496 Nr: 3529-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdM&CL, GBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 111496

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 
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com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 122793 Nr: 1083-26.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1083-26.2015.811.0040

Código n.º: 122793

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito promovido por 

MERCADO ANDORINHA LTDA-ME, em face de LUCILENE DE SOUZA DA 

SILVA, todos qualificados nos autos.

 À fl. 92 foi juntada aos autos os Avisos de Recebimento devolvido pelos 

Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da devolução como 

“MUDOU-SE”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido, está nítido o desinteresse da parte autora 

pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a intimação de fl. 92 

(art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 122992 Nr: 1168-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VARGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122992

Vistos etc.,

SerasaJud

DEFIRO a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema 

SERASAJUD, observando-se o valor atual do débito. Para tanto, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para o cumprimento da ordem, 

devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Conseguinte, intime-se o exequente para cumprimento da certidão de fl. 

106, especificamente para indicação da localização dos veículos 

localizados via RenaJud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 123141 Nr: 1280-78.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEUDILENE MENFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 123141

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 
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realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124341 Nr: 2034-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELIA AGUIAR, ABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO JUBELE AGUIAR - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 2034-20.2015.811.0040.

Código-Apolo: 124341

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Inventário e partilha promovida por ROSELIA AGUIAR 

e outra em face de ANILDO JUBELE AGUIAR-ESPÓLIO, todos qualificados 

nos autos.

Às fls. 31/32, foi juntado aos autos certidão de Oficial de Justiça 

informando que o autor não reside mais no endereço informado na inicial.

Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante da certidão da Oficial de Justiça, está nítido o desinteresse 

da parte autora pelo deslinde da demanda, considerando-se assim válida a 

intimação de fls. 31/32, (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 128921 Nr: 4718-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, SIDNEI 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 128921

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;
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Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

CUMPRA-SE.

Sorriso/MT,18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 131051 Nr: 5900-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDENI DE SOUSA PAULA ME, CLEUDENI 

PIRES DE SOUSA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 131051

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 135953 Nr: 8447-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA, JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:MT/12295

 Código: 135953

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.
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Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Por fim, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado judicialmente (fl. 725) 

na conta bancária indicada na fl. 824.

Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 137987 Nr: 9635-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, PAULO EDUARDO 

VEDANA DUTRA, PATRÍCIA VEDANA DUTRA, ANDERSON RICARDO 

BERNO, TAMARA PAULA PERIN DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código 137987

Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 143653 Nr: 624-87.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÕAO BATISTA FERREIRA DE PINHO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código n.º: 143653.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por JOÃO BATISTA FERREIRA 

DE PINHO BARROS, em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Às fls. 171/172, foram juntados aos autos os Avisos de Recebimento 

devolvido pelos Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da 

devolução “AUSENTE”.

Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante dos ARs devolvidos, está nítido o desinteresse da parte 

autora pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a intimação de 

fls. 171/172, (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145579 Nr: 1755-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, ARLI 

ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA 

BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 145579

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 
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acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, 

CPC).

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT 18 março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 147419 Nr: 2729-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 147419

 Vistos etc.,

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC.

Deixo consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser 

apresentado juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam 

pela designação de audiência de instrução e julgamento.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 149416 Nr: 3840-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149416

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento de fl. 78, a fim de determinar a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será arquivado 

em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, ficando à 

disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma do art. 477, 

da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Restando infrutífera a tentativas acima, em consonância com o disposto 

no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte exequente, assim 

como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003057-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003057-42.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARNALDO FERREIRA NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, afasto a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 
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logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002982-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002982-03.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RICARDO PEREIRA TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Devidamente citada, a 

parte requerida deixou transcorrer em branco o prazo para contestação, 

conforme devidamente certificado no feito. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Conforme se nota do feito, a parte requerida, embora devidamente 

citada, não contestou a presente ação. Deste modo, em observância ao 

disposto no artigo 344, do CPC/2015, reputo como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, deixando consignado, desde já, que a decretação da 

revelia não implica obrigatoriamente na procedência total do pedido, por 

tratar-se de presunção relativa. Destaco que, conforme se nota dos 

documentos juntados pela parte autora, a invalidez permanente alegada é 

parcial, razão pela qual necessário se faz a instrução probatória para se 

apurar o grau de extensão da incapacidade. Deste modo, não havendo 

questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003667-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VAZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003667-10.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSUE VAZ PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

da não apresentação de comprovante de endereço da parte autora, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos 

juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que a parte 

autora reside nesta Comarca. Quanto ao pedido de revogação dos 

benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, entendo que 

inobstante as alegações da parte requerida, não há razão para a 

modificação da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho a decisão de 

Id 20598783. Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 
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realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001918-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI SABRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001918-55.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: EVERTON CASARIN REQUERIDO: DANIELI SABRINA DOS 

SANTOS Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada 

por EVERTON CASARIN em face de DANIELI SABRINA DOS SANTOS 

CASARIN, ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora que 

contraiu matrimônio com a requerida em 25/03/2010, sob o regime de 

comunhão parcial de bens (ID n.º 18946158). Alega na exordial que 

constituíram patrimônio durante a constância matrimonial, sendo os bens: - 

01 (um) LOTE urbano sob nº. 09 da quadra 23, situado no Loteamento 

Jardim Aurora, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 

550,00m², registrado sob a matrícula n.º 22.379 do Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT (ID n.º 18946161), sobre o qual se encontra edificada uma 

casa residencial com 220m² construídos, avaliado em R$ 730.612,50 

(setecentos e trinta mil e seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), 

conforme ID n.º 18946164. - 01 (um) VEÍCULO HONDA CIVIC EXS, cor 

PRATA, ano/modelo 2012, placa OBE-3385 (ID n.º 18946166), com 

avaliação em R$ 52.597,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e 

sete reais), conforme ID n.º 18946168. Aduz ainda que durante a 

constância do casamento fora adquirido um veículo NISSAN FRONTIER 

LEATX4, cor PRATA, ano/modelo 2017, placa OAY-7347 (ID n.º 

18946170), a qual está avaliada em R$ 129.821,00 (ID n.º 18946171), 

contudo, alega que referido veículo encontra-se alienado em virtude do 

financiamento adquirido para aquisição, com pagamento previsto através 

de 04 (quatro) parcelas anuais no valor de R$ 39.201,50 (trinta e nove mil 

e duzentos e um reais e cinquenta centavos), iniciando a primeira em 

01/07/2019 e as demais na mesma data dos anos subsequentes, 

conforme documento de ID n.º 18946172. Com isso, considerando que o 

bem ainda não fora pago, pugna pela retirada deste da partilha, assumindo 

o autor de forma unilateral os pagamentos vincendos. A inicial veio 

instruída com documentos. Após a tentativa inexitosa de citação da parte 

requerida (ID n.º 20918463), esta compareceu espontaneamente nos 

autos em 15/08/2019 (ID n.º 22623653), informando uma proposta de 

acordo da qual consideraria aceitável. Além disso, apresenta diversas 

considerações acerca dos bens que entende que não estão 

discriminados, bem como, enumera alguns pontos sobre um suposto 

prejuízo que o autor causou a ela. Petição da parte autora no ID n.º 

29650225, pugnando pela revelia da requerida e requerendo o julgamento 

antecipado da lide. Aduz ainda que o imóvel objeto da partilha encontra-se 

alugado pela parte ré para terceiros, pelo valor mensal de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), conforme contrato de aluguel de ID n.º 

29650232 e boletos de ID n.º 29650235. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. PRELIMINARMENTE 1.1 Do 

julgamento antecipado da lide Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. A 

propósito: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 1.2 Da revelia Inicialmente, com 

relação à revelia, entendo que esta está configurada, visto que, malgrado 

a parte ré tenha comparecido alegando supostamente uma proposta de 

acordo, em sua petição esta rebateu pontos da exordial, sobretudo pelo 

fato de ter discorrido sobre uma suposta ocultação de patrimônio pela 

parte autora, ou seja, esta, ainda que de forma indireta, contestou a inicial, 

e ainda, discorreu sobre as supostas atividades desenvolvidos pela parte 

autora, que supostamente está ocultando, tudo conforme ID n.º 22623653. 

Com o fim de elucidação, ainda que a procuração juntada no feito não 

possua poderes específicos para receber citação, a requerida exerceu 

sua defesa quanto aos fatos alegados na inicial, opondo-se a esta e 

demonstrando ciência inequívoca da existência da lide em seu desfavor. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE 

DEMANDADA, EXERCENDO ATO DE DEFESA. ADVOGADO SEM PODERES 

ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. O comparecimento espontâneo da 

executada, através de advogado que exerceu ato de defesa ao opor 

exceção de pré-executividade, com exibição de procuração nos autos, 

mesmo sem a indicação de poderes específicos para receber citação 

judicial, deve ser entendido como bastante para configurar a ciência 

inequívoca da requerida acerca da existência do processo, suprindo a 

ausência ou eventual alegação de nulidade da citação. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03548620420188090000, Relator: 

FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 29/04/2019, 6ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2019). Com isso, deixo de aplicar 

os efeitos da revelia requeridos pela parte autora, visto que entendo como 

contestação a petição de ID n.º 22623653, sobretudo pelo fato de a ré 

pugnar pelo impedimento de eventual retificação da inicial, ou seja, pugnou 

esta pela aplicação do art. 329, I do CPC, que trata da vedação de 

aditamento ou alteração da exordial após a citação. Conseguinte, 

considerando que a parte ré não apresentou nenhum fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) e, que o feito 

prescinde de dilação probatória, comportando julgamento no estado em 

que se encontra, conforme alhures explanado, passo à análise do mérito. 

2. DO MÉRITO Pois bem, o casamento está comprovado documentalmente 

nos autos (ID n.º 18946158). Com efeito, requer a parte autora a 

decretação do divórcio do casal, com o rompimento definitivo do vínculo 

matrimonial, sendo certo que não há notícias de filhos comuns menores de 

idade. É certo que, desde o advento da Emenda Constitucional n.º 

66/2010, a qual alterou a redação do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não 

existem mais lapsos temporais para a decretação do divórcio, bastando a 

manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver 

rompido o vínculo matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de 

qualquer outro requisito para dissolução do casamento. Desta maneira, 

diante das manifestações apresentadas na inicial e diante da ausência de 

oposição da requerida (ID n. 22623653), a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Não obstante a presente ação versar sobre direitos 

indisponíveis (ação de estado) tenho que a dilação probatória mostra-se 

desnecessária. Com relação aos bens e dívidas descritos na inicial, 

presume-se o esforço comum na aquisição do patrimônio e na assunção 

das obrigações e, em face da ausência de comprovação do alegado por 

parte da requerida, estes deverão ser partilhados na proporção de metade 

para cada parte. Ressalta-se a exclusão do veículo NISSAN FRONTIER 

LEATX4, cor PRATA, ano/modelo 2017, placa OAY-7347 (ID n.º 

18946170) da partilha dos bens, visto que este, à época da separação de 

fato do casal, encontrava-se pendente de pagamento (ID n.º 18946172), 

ficando a cargo total do autor, sendo, portanto, exclusivamente de sua 

propriedade. Por fim, considerando que o imóvel urbano em comum do 

casal encontra-se locado para terceiro, com aluguéis pendentes de 

pagamento (ID n.º 29650235), determino a divisão do valor do aluguel em 

metade para cada parte, para tanto, determino a intimação do locatário 

qualificado no ID n.º 29650232 para cumprimento, efetuando o pagamento 

na proporção de 50% para o autor e 50% para a parte ré. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de decretar o 

divórcio do casal EVERTON CASARIN e DANIELI SABRINA DOS SANTOS 

CASARIN e determinar a partilha dos bens do casal, sendo os descritos 
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nos ID’s 18946161 e 18946166, na proporção de metade para cada parte, 

e ainda, determino a divisão do valor do aluguel do imóvel de ID n.º 

18946161 em 50% para cada parte. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, 

ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Sorriso/MT para as anotações devidas, consignando que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira (DANIELI SABRINA DOS 

SANTOS). Oportunamente, certificado o trânsito em julgado e nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006076-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

PJe n° 1006076-27.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Ante a expressa 

concordância do exequente (id. 21706865) quanto à liberação da restrição 

via sistema Renajud sobre o veículo de placa OEQ-6557, de propriedade 

fiduciária do Banco Bradesco S/A, conforme aduzido no id. 25640984, 

procedo a baixa da restrição. Quanto aos bens imóveis indicados à 

penhora pela executada (id. 28550682), empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI, conforme Estatuto Social (id. 

28549354), bem como, pedido de revogação e baixas das demais 

restrições sobre os bens móveis, antes de analisar a pretensão da 

devedora, observo que os imóveis encontram-se registrados em nome do 

sócio-proprietário da executada, Mauro Sabatini Filho, devendo, portanto, 

anuir expressamente quanto à nomeação dos bens nomeados à penhora 

para garantir a presente execução em face da devedora. Destarte, 

intime-se o advogado da empresa executada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, juntar aos autos documento público com a expressa autorização do 

proprietário dos imóveis em relação à nomeação dos bens à penhora, sob 

de indeferimento do pedido. Feito isso, procedam-se as avaliações dos 

bens imóveis indicados no id. 28550682. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do 

auto de avaliação dos imóveis, sob pena de concordância tácita. Não 

havendo objeção, procedam-se as devidas averbações às margens das 

matrículas dos respectivos imóveis junto ao RGI. Empós, conclusos para 

análise do pedido do exequente quanto à necessidade bloqueio de valores 

em depósito ou aplicação financeira e restrições de outros bens móveis 

em nome da devedora, ambos via sistema Bacenjud e Renajud 

respectivamente, bem como, havendo garantia da dívida mediante a 

nomeação dos bens imóveis ofertados à penhora pela empresa devedora, 

a possibilidade de liberação dos demais bens móveis já constritos nos 

autos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso/MT, 18 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007496-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001434-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe 1001434-74.2018.8.11.0040 Requerente: João Divino de Almeida 

Alves Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Tendo em vista que a discussão nos presentes autos foi afetada pelas 

decisões proferidas pelo STJ nos REsp`s. 1.729.555 e 1.786.736, sob o 

rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 862 (fixação do termo inicial 

do auxílio-doença, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma 

dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.213/91), determino a 

SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento final sobre o tema pela 

Corte Superior de Justiça. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 18 de março 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91372 Nr: 2901-18.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE-E, FOE, EFDOE, PME, FOE, SOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, incisos IV e X, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito.Em 

tempo, INTIMEM-SE OS REQUERIDOS PARA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 

(CINCO) DIAS COMPROVAREM A QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS DE FLS. 442/449 devidamente corrigidos pelo INPC, sob pena de 

BLOQUEIO JUDICIAL em suas contas corrente e aplicações 

financeiras.Sem custas.Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.P.R.I.Sorriso-MT, 18 de março de 

2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91372 Nr: 2901-18.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, incisos IV e X, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito.Em 

tempo, INTIMEM-SE OS REQUERIDOS PARA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 

(CINCO) DIAS COMPROVAREM A QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
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PERICIAIS DE FLS. 442/449 devidamente corrigidos pelo INPC, sob pena de 

BLOQUEIO JUDICIAL em suas contas corrente e aplicações 

financeiras.Sem custas.Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.P.R.I.Sorriso-MT, 18 de março de 

2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94664 Nr: 6419-16.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Processo nº 6419-16.2012.811.0040

Código 94664

Exequente: Fazenda Pública Nacional

Executados: Valdecir de Rossi e Outro

VISTOS ETC,

 Considerando o teor do Malote digital em anexo, LEVANTO A RESTRIÇÃO 

lançada sobre o veículo placas ACL 3951, conforme comprovante ora 

anexado.

Intimem-se, após, retornem os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 5385-40.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 Processo nº 5385-40.2011.811.0040

Código 85984

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Espólio de Ilberto Effing e Outros

VISTOS ETC,

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 1.569, mantendo o feito 

suspenso, em arquivo provisório, até o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as partes ou eventual manifestação do Ministério Público.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102437 Nr: 5361-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Processo nº 5361-41.2013.811.0040

Código 102437

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Espólio de Ilberto Effing e Outros

VISTOS ETC,

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 868, mantendo o feito 

suspenso, em arquivo provisório, até o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as partes ou eventual manifestação do Ministério Público.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43255 Nr: 212-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 Por todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de litispendência; ACOLHO A 

PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causam de Patrícia Menezes 

Effting e, quanto ao mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial 

para CONDENAR os requeridos ao ressarcimento aos cofres públicos do 

montante de R$ 585.251,07 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta e um reais e sete centavos), monetariamente corrigido pelo INPC 

a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.Condeno 

ainda os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento de mérito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59441 Nr: 2739-91.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Processo nº 2739-91.2010.811.0040

Código 59441

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Espólio de Ilberto Effing e Outros

VISTOS ETC,

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 5.841, mantendo o feito 

suspenso, em arquivo provisório, até o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as partes ou eventual manifestação do Ministério Público.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87563 Nr: 7073-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, MARCELO ARNO NERLING, MARCELO ARNO NERLING - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 Processo nº 7073-37.2011.811.0040

Código 87563

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Espólio de Ilberto Effing e Outros

VISTOS ETC,

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 1.193, mantendo o feito 

suspenso, em arquivo provisório, até o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as partes ou eventual manifestação do Ministério Público.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SOARES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001862-85.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

SOARES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VENTURINI VICENTIM OAB - SP411976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001864-55.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FERNANDA 

CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELLEN VENTURINI VICENTIM POLO PASSIVO: GABIZA TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001865-40.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:IVANETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

09/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001866-25.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:IVANETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

09/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001868-92.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JAQUELINE DA 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: AVON INDUSTRIAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SALTON GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003152-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THAIS SALTON GNOATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos dos arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJMT, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 DE MAIO DE 2020, ÀS 16h00. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DAMIAO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001194-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO DAMIAO 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: SUELY DA SILVA SOUSA Vistos etc. 

Nos termos dos arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE MAIO DE 

2020, ÀS 16h45. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008438-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

CRISTIANO WEBER (REQUERIDO)

 

Processo: 1008438-31.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 10:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008439-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE CORREA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008439-16.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008443-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULINA SILVA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008443-53.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004018-80.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado 23 DE 

OUTUBRO DE 2019 ÀS 10H40MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. Sorriso/MT, 03 

DE Julho de 2019. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008446-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008446-08.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004018-80.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 
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cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 29831590 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 19 de março 

de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008449-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA TAVARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008449-60.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 10:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008452-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VERISSIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008452-15.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

ANTONIO APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

 

PROCESSO n. 1001875-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANTONIO 

APARECIDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES POLO PASSIVO: WIRIS RODRIGUES DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008454-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANSELMO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008454-82.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 11:30 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME 

(SORRIVIDROS) (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000666-85.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 26663898, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 19 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME 

(SORRIVIDROS) (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000666-85.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 26663898, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 19 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008456-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILSON MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Processo: 1008456-52.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006299-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYANE TERTO MACHADO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1006299-09.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 25767951, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 19 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008459-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILSON MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008459-07.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 13:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-71.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABMAEL MORENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº. PJE 

8010230-71.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente (advogado) para no prazo de 10(dias) 

dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça ID. 25756959, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Sorriso/MT, 19 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008464-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACELIANY BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008464-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 13:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008466-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACELIANY BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008466-96.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008467-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008467-81.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAINARA MARTINS FRANCO TASCINARI (REQUERENTE)

RODRIGO DOS SANTOS PLANTES (AUTOR)

VERIDIANA DOS SANTOS PLANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001877-54.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RODRIGO DOS 

SANTOS PLANTES e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY 

FRUTO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003433-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUSA VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003433-33.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007893-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA SALTON (EXECUTADO)

EDVALDO BELICE ORLANDINI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007893-58.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005406-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DALLALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR LEITE DAL MORO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005406-18.2019.8.11.0040 Reclamante: ARTEMIO DALLALBA 

Reclamado: IVANIR LEITE DAL MORO Vistos etc. Intime-se o exequente 

para indicar o CPF do reclamado, eis que o constante na nota promissória 

é inválido (comprovante anexo). Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito 

Página de Erros ERRO - • CPF/CPNJ inválido(a): 304.385.228-19. Para 

obter a dica de preenchimento do campo, posicione o ponteiro do mouse 

sobre sua respectiva caixa de entrada. •

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010539-29.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIEL MARINO ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 8010539-29.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 27899819, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 19 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000825-28.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001073-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ESCOBAR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001073-57.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de cinco 

dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002966-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002966-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PORTEIRA AGRICOLA 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos dos 

arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE MAIO DE 2020, ÀS 

15h45. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010710-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA ROSA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010710-15.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN CELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA AGRO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001879-24.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GILVAN CELA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

POLO PASSIVO: VANGUARDA AGRO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

09/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARED RODRIGUES CHAGAS GOLMINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001881-91.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JARED 

RODRIGUES CHAGAS GOLMINI POLO PASSIVO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003791-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA BOSCOLO CAMPOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003791-95.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200242 Nr: 9802-89.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO ROQUE DE PADUA JUNIOR, LEONARDO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9802-89.2018.811.0040 – CÓDIGO 200242

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o suposto autor do 

fato por intermédio de seu procurador, para que comprove nos autos o 

pagamento das parcelas remanescentes, referente a transação penal, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

 Kelly Cimi

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001868-92.2020.8.11.0040 Reclamante: JAQUELINE DA CONCEICAO 

SILVA Reclamado: AVON INDUSTRIAL LTDA Vistos etc. Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AGUILAR BARRENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000209-48.2020.8.11.0040 Reclamante: FABIANA AGUILAR BARRENHA 

DOS SANTOS Reclamado: NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 

Vistos etc. Em que pese ter constado no comando judicial inaugural o 

prazo de quinze dias para juntada dos documentos indicados na inicial, 

certo é que o reclamado pode juntar os documentos até a contestação, 

sofrendo, acaso não o faça, os ônus da sua desídia, se for o caso. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE VIANA (REQUERENTE)

ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006740-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ANDRE VIANA, 

ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO REQUERIDO: C EMILIO GNANN 

MECANICA DE VEICULOS - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, aduzindo que os requerentes 
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submeteram, em agosto de 2016, seu veículo à revisão na empresa 

requerida, e que com ele foram viajar em dezembro do mesmo ano, sendo 

que na estrada o veículo parou de funcionar apresentando defeitos 

justamente nas peças que foram objeto de troca e reparos na mencionada 

revisão realizada pela ré. Em razão disto requerem a respectiva 

indenização pelos prejuízos suportados. A reclamada, em sede de 

contestação, arguiu preliminares de inépcia da inicial e decadência, no 

mérito afirmam que quando da apresentação dos defeitos o serviços 

prestados já não estavam cobertos pela garantia legal, requerendo a 

improcedência. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO a 

preliminar inépcia da inicial eis que os fundamentos se confundem com o 

mérito da demanda. Quanto a decadência, não há que se falar de sua 

incidência com fulcro no Art. 26 do CDC, primeiro porque não se trata de 

vício aparente, e segundo porque se trata de pedido indenizatório baseado 

em responsabilidade civil do fornecedor, a respeito do qual se aplica o 

prazo prescricional do artigo 27 do CDC. Razão pela qual rejeito o pleito de 

extinção do feito pelo reconhecimento da decadência do Direito vindicado. 

Pois bem, inegável que se trata de relação consumerista, incidindo, na 

espécie o CDC, gravitando a questão central na ocorrência ou não de vício 

na prestação dos serviços, bem como existência ou não responsabilidade 

da parte ré pelos prejuízos que os autores afirmam ter experimentado. 

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que resta incontroverso os 

fatos narrados na inicial, pois a defesa se limitou a impugnar apenas o 

direito reivindicado, aduzindo que já haveria se passado o prazo de 

garantia legal dos serviços prestados. Além de não serem impugnados, as 

assertivas constantes na inicial, corrobora-se com o fato de o veículo ter 

apresentado em viagem defeito constante justamente nas peças e 

serviços prestados pela parte requerida o laudo de Num. 11242590, e as 

notas fiscais tanto a dos itens adquiridos para reparo em viagem (Num. 

11242589), quanto a nota fiscal dos itens adquiridos na requerida (Num. 

11242588). Documentos estes que não foram impugnados pela ré, que 

também deixou de apresentar qualquer contraprova. Desta feita, sem 

maiores delongas, resta evidente que o veículo apresentou defeito 

justamente no que foi objeto dos serviços e produtos da requerida, cerca 

de 04 meses após a revisão pela ré realizada, havendo a obrigação da 

requerida em indenizar a parte requerente pelos prejuízos sofridos. Isto 

porque, em que pese a alegação de que já haveria se escoado o prazo 

legal de 90 dias de garantia dos serviços e produtos, conforme já retro 

exposto, os defeitos apresentados no caso em tela não podem ser 

considerados de fácil constatação, além do que o fornecedor responde 

civilmente, de forma objetiva, no prazo prescricional de 05 anos, pelos 

vícios dos produtos ou serviços. Os danos materiais restaram 

devidamente comprovados nas notas fiscais de Num. 11242589 e 

11242589, totalizando o valor de R$4.095,50. Em relação aos danos 

materiais referentes à hospedagem e alimentação, cabia a parte autora 

trazer os comprovantes de tais despesas, o que não ocorreu no caso em 

tela, não cabendo ao judiciário diligenciar para alcançar os comprovantes 

que poderiam e deveriam ser apresentados pela parte autora, razão pela 

qual resta indeferido o pedido de expedição de ofícios para este fim, bem 

como não comprovados outros danos materiais. Com relação a 

indenização por danos morais, no caso em análise, tenho que ficou 

configurado o dano causado à requerente pois os defeitos dos 

serviços/produtos apareceram em meio a viagem da família, que precisou 

ser interrompida, fora o risco a que foram submetidos por estarem 

transitando em rodovia com carro que apresentou defeitos, estando 

evidente a existência de danos morais. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; não tendo ocorrido qualquer sinistro; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante, a título de danos materiais o valor 

de R$4.095,50, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, 

desde o desembolso (18, §1º, II, da Lei 8.078/90) e com juros desde a 

citação (STJ - AgReg. no REsp n. 1.229.864 - MG. Relator Ministro João 

Otávio de Noronha, J. 14/05/2011; REsp n. 1.550.223 - DF. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 29/04/2016; e AgInt. no REsp. n. 1.729.742 - SE. 

Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, J. 15/05/2018), bem como 

CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante, a título de danos 

morais o montante de R$ 3.000,00, a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais desde a citação, por se tratar de relação contratual (STJ - 

AgInt no Ag em REsp. n. 1.416.753 - PR. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 

09/04/2019; e AgInt. no AREsp. n.º 1.017.397 - MA. Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, DJe 11/06/2018). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este 

é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 19 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161326 Nr: 9899-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, 

SABRINA CUNHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, 

PARA COMPARECER PERANTE ESTE NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

MAIS PRECISAMENTE NA SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL, COM 

OBJETIVO DE PROCER DE RETIRADA DOS OBJETOS APREENDIDOS NOS 

PRESENTES AUTOS. MENCIONADOS NA CERTIDÃO DE FLS. 55.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23.208, ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB:23208/O, 

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:24184, ANTONIO 

LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - OAB:25660/O, Danilo 

Militão De Freitas - OAB:19747/O, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH 

- OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - OAB:27030/O, FERNANDO 

HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - OAB:355.024 SP, HIGOR H DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - MT, JIUVANI LEAL - 

OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, 

Marinez Ribeiro Hoffmann - OAB:27579/O, MATHEUS SALOMÉ DE 

SOUZA - OAB:24554/O, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - 

OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B, WILLIAM 

DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O
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 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca de cisão de fls. 2111/2121, 

nos seguintes termos: “(...)DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA(...)I. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu 

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE.(...)Pelos fundamentos 

acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE. II. Da necessidade de manutenção 

da Prisão do Réu LEONIR DE OLIVEIRA(...)Pelos fundamentos acima 

exposto, mantenho a prisão cautelar do réu LEONIR DE OLIVEIRA.III. Da 

necessidade de manutenção da Prisão do Réu RENATO PEREIRA 

LAGO(...)Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar 

do réu RENATO PEREIRA LAGO.IV. Da necessidade de manutenção da 

Prisão do Réu ADILSON DA COSTA SILVA(...)Pelos fundamentos acima 

exposto, mantenho a prisão cautelar do réu ADILSON DA COSTA 

SILVA.V. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu RICARDO 

FERREIRA DOS SANTOS.(...)Pelos fundamentos acima exposto, mantenho 

a prisão cautelar do réu RICARDO FERREIRA DOS SANTOS. VI. Da 

necessidade de manutenção da Prisão do Réu DIONATAN NEVES BRITO. 

(...)Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

DIONATAN NEVES BRITO. VII. Da necessidade de manutenção da Prisão 

da Ré FRANCIELLI CERATTI.(...)Pelos fundamentos acima exposto, 

mantenho a prisão cautelar da ré FRANCIELLI CERATTI. VIII. Da 

necessidade de manutenção da Prisão do Réu JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE.(...)Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão 

cautelar do réu JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE.(...)Assim, visando a 

readequação das condições acima, REDESIGNO A ORALIDADE PARA O 

DIA 23/04/2020, ÀS 07:30HORAS.(...)Sem prejuízo do acima exposto, 

defiro o pedido feito pela defesa do réu EMERSON OLDONI PAGNOCELLI, 

as fls. 2.008, autorizando ele se deslocar até a cidade de Lucas do Rio 

Verda/MT, para participar do evento Show Safra 2020, nos dias 17, 18, 19 

e 20 de março.(...)”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23.208, ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB:23208/O, 

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:24184, ANTONIO 

LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - OAB:25660/O, Danilo 

Militão De Freitas - OAB:19747/O, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH 

- OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - OAB:27030/O, FERNANDO 

HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - OAB:355.024 SP, HIGOR H DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - MT, JIUVANI LEAL - 

OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, 

Marinez Ribeiro Hoffmann - OAB:27579/O, MATHEUS SALOMÉ DE 

SOUZA - OAB:24554/O, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - 

OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B, WILLIAM 

DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência 

designada dia 23/04/2020, às 07h30min, Comarca de Sorriso/MT, bem 

como, acerca da decisão de fls. 2111/2121: “(...) DETERMINO a intimação 

(...)do(s) Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por 

aqueles (MPE e DPE), por telefone, com expedição de mandado somente 

caso não conseguido o contato, para que tomem ciência de que a 

audiência DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER REALIZADA 

VIRTUALMENTE por VIDEOCONFERENCIA, (...); bastando que tenham 

acesso à uma sala contendo um computador com acesso à internet, 

webcan, caixa de som, microfone, fone de ouvido, e ainda, que esteja 

instalado e em perfeito funcionamento o programa Google Hangouts, cujo 

acesso é público e gratuito. Para tanto, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas antes da oralidade, DETERMINO que o(s) procuradore(s) 

jurídicos(s) do(s) RÉU(S) o MPE e a DPE, bem como as testemunhas a 

serem inquiridas, caso tenham interesse em não comparecer 

presencialmente, comuniquem a este juízo, no e-mail do juízo: 

agendagabinetesdia@gmail.com; seus respectivos e-mail’s cadastrados 

no sistema HANGOUTS do GOOGLE (acesso público e gratuito), para que 

o respectivo link de acesso à participação da audiência seja enviado no 

e-mail informado pela parte. Em tempo, destaco que a intimação das 

testemunhas arroladas exclusivamente pelos advogados de defesa 

constituídos nos autos, sobre a possibilidade de participação por 

videoconferência, será de responsabilidade exclusiva do respectivo 

patrono que a arrolou. De outro lado, caso a pessoa ou órgão não seja 

intimado, ou mesmo que intimado, não tenha condições de acesso à 

audiência por videoconferência, (...)DETERMINO que a entrada na sala de 

audiência deverá ser precedida dos cuidados informados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, com higienização das 

mãos com álcool gel na entrada do Fórum e na antessala de audiência, 

além do uso obrigatório de máscara. (...)”

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 026/2020/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a permuta realizada entre os Magistrados Francisco Ney 

Gaíva e Edna Ederli Coutinho; RESOLVE: Art. 1° - Retificar, em parte, a 

Portaria nº 16/2020/DF que estabelece a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Março, a saber: II 

- JUÍZES E GESTORES DO POLO DATA JUIZ SERVIDOR 20/03 a 23/03 Dr. 

Francisco Ney Gaíva (2ª Vara Cível Tangará da Serra) Luzilene Araújo 

Art. 2º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, 

bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados 

do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar. Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 

sua homologação. Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 19 de março de 2020.ANDERSON GOMES 

JUNQUEIRA Juiz de Direto Diretor do Foro

PORTARIA Nº 023/2020/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão 

regional do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 1.555/2019-PRES suspende o 

expediente forense nos dias 09, 10, 20 e 21/05/2020; CONSIDERANDO a 

permuta realizada entre os Magistrados Francisco Ney Gaíva e Edna Ederli 

Coutinho; RESOLVE: Art. 1° - estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Abril, a saber:I - 

JUÍZES E GESTORES DA COMARCA

 DATA

 JUIZ SERVIDOR

30/03

 a

03/04 Dr. Flávio Maldonado de Barros

(1ª Vara Cível)

 Marcos Ediones Bertholdi

06/04

a

08/04 Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues

 (2ª Vara Cível Tangará da Serra) Mariana Girotto

 13/04

 a

17/04 Dr. Anderson Gomes Junqueira

(3ª Vara Cível)

 Marina Marques Ribeiro

22/04

 a

24/04 Dra. Francisco Ney Gaíva

(4ª Vara Cível)
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 Marlene Dias Soares

27/04

 a

30/04 Dr. Marcos Agostinho Terencio Pires

(5ª Vara Cível)

 Regiane Gomes de Souza

II - JUÍZES E GESTORES DO POLO

DATA JUIZ SERVIDOR

03/04

 a

06/04 Dra. Edna Ederli Coutinho

(4ª Vara Cível Tangará da Serra) Mariana Girotto

 09/04

 a

13/04 Dr. Flávio Maldonado de Barros

(5ª Vara Cível Tangará da Serra)

 Marina Marques Ribeiro

17/04

a

22/04 Dr. Angelo Judai Junior

(Juizado Especial Tangará da Serra)

 Marlene Dias Soares

24/04

 a

27/04 Dra. Edna Ederli Coutinho

(1ª Vara Criminal Tangará da Serra)

 Regiane Gomes de Souza

V - OFICIAIS DE JUSTIÇA

DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE

01 José da Cruz Costa 9 8402-7127

02 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987-1066

03 a 05 Marcos Antônio Detoffol 9 9987-2331

06 Gisliane P. Alexandre 9 9985-9280

07 Antonio Augusto 9 9643-5340

08 João Antonio Cavalini 9 9987-4073

09 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989-4578

10 a 12 João Antônio Prietto 9 9987-1529

13 Lúbia Nunes da Costa 9 9987-3282

14 Edson Osmar Alviano Costa 9 9978-4565

15 Arash Kaffashi 9 9923-3828

16 Ana Carolina Moggi 9 9922-4292

17 a 19 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987-1373

20 Allana Karen Kawano 9 9692-3172

21 Renata Garcia da Costa 9 9936-3315

22 Osmar Deluca 9 9631-4235

23 Elder Dourado Miranda 9 9947-2881

24 a 26 Maurildes Silva Carvalho 9 9947-4067

27 Maria Célia de Sousa Silva 9 9985-6009

28 José da Cruz Costa 9 8402-7127

29 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987-1066

30 Gisliane P. Alexandre 9 9985-9280

Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, 

a saber: JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade

Amanda Murari (65) 9 9609-0619

(65) 9 9932 3309

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572

3ª Vara Cível Sheila Conti

Anderson Gomes Junqueira (65) 9 9968-9592

(66) 9 9965-9161

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves

Diego Ethan Nunes (65) 9 9927-8768

(65) 9 9646 8803

(66) 9 9218-5277

1ª Vara Criminal Wilson Botelho de Carvalho Neto

Bruna Pasquini (66) 9 9974-3792

(65) 9 8106-1870

2ª Vara Criminal Diogo Batista Carneiro (65) 9 9642-7460

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa (66) 9 8438-3866

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, 

bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados 

do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.

 Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC, bem como manter no polo passivo apenas Fernando Helou da 

Costa & Cia Ltda. – EPP. Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença, figurando, como executado, apenas Fernando 

Helou da Costa & Cia Ltda. – EPP. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261422 Nr: 25951-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 65 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288986 Nr: 16242-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 50 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 299421 Nr: 150-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI ALVEZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288780 Nr: 16096-15.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, HIRAN 

IMBROISI BRANT TEIXEIRA, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10.765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A

 (...) Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora, 

razão por que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos cumulativos 

formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10 % sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.Depois, em razão da perda do objeto, JULGO EXTINTA a lide 

secundária, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.Com relação à 

litisdenunciação, CONDENO o litisdenunciante ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios em favor da litisdenunciada, 

que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 10 

do art. 85 do CPC. Afinal, fora o aludido demandado quem dera causa à 

lide secundária.Enfim, INDEFIRO o pedido de aplicação da pena por 

litigância de má-fé porque o autor apenas defendeu a versão que 

considerava correta, não se deparando com o cenário de litigante ímprobo. 

P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265587 Nr: 28883-13.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANNRICH GUEDES, JUCELI MANERICH 

STEIMBACH, VERA LUCIA MANNRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 24867/B

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, corrigindo o valor da execução, haja vista que 

a incidência de 10% a título de honorários advocatícios, na reconvenção, 

se dá sobre o valor da causa da “reconvenção” (fl. 213) e não sobre a 

ação principal, como constou equivocadamente do cálculo de fl. 

282-verso.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271943 Nr: 2638-28.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$223,10 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326030 Nr: 23214-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES CUNHA, ELIO CUNHA, JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTUNES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10799

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 152 de 654



petição de fls. 89/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321826 Nr: 20228-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366]

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para exercer o contraditório e 

manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos de 

fls. 106/136 juntadas pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 310703 Nr: 11323-87.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 49783

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312045 Nr: 12332-84.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DE SOUZA BENIGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO 

PROFFISSIONAL DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314113 Nr: 13970-55.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NEVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON AYRES SEMENCIO, AUTOVIP - 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E PESADOS DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FLÁVIO TEODORO DA SILVA - OAB:58.373-DF, 

LUIZ CARLOS ROCHA PONTES - OAB:OAB/SP 149.896, MARCELO 

ZANETI MARQUES - OAB:OAB/SP 294.808, VINÍCIUS PEDRO 

GIACOMINI BIAZUS - OAB:20.984-MT

 Certifico que a contestação de fls. 105/110 foi apresentada pela Autovip - 

Associação dos Proprietários de Veículos Pesados do Brasil dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331054 Nr: 715-93.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE COELHO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que a contestação de fls. 47/89 foi apresentada dentro do prazo 

legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329515 Nr: 25890-26.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BIASI JUNQUEIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que a contestação de fls. 144/194 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 
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impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225994 Nr: 15023-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para exercerem o contraditório e 

manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 360/367.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Campo Novo do 

Parecis e diante do teor da certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 

452, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119448 Nr: 9390-31.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSH, BAR, RVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, ALFR, MFP, AFP, EDAFP, AFP, CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - NÚCLEO DE TANGARÁ DA SERRA - MT - OAB:

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.CIÊNCIA À DPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186076 Nr: 3616-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROCKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:OAB/MT6905-E, 

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 19.000, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11864/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$150,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7237-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 211-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244498 Nr: 12371-52.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO DEL SECCHI, 

ANA CIPRIANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT, RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:25601/O

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS, MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da informação de fl. 

192, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220407 Nr: 10363-39.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HERBERT ENGLER, RITA DE CASTRO 

ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:226997 MT

 Certifico que diante do pedido de desarquivamento e com o pagamento da 

respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, 

ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224284 Nr: 13594-74.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMAR FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 244-54.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR CAMPAROTO, VALMOR FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, TIAGO 

SHIOJI TIUMAN - OAB:21461/O, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante do cumprimento do 

mandado de intimação dos ocupantes do imóvel (832/840), impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 95 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318746 Nr: 17813-28.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON RODOLFO POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO 

LTDA, BRINK'S E PAGO TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:OAB/18017/A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

266/266-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 270/274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325210 Nr: 22716-09.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SABINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 2.002,80 (dois mil e dois reais e oitenta 

centavos), nos termos da certidão de fl. 26, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Edson Osmar Alviano Costa, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304381 Nr: 6287-64.2019.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MORALES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209537 Nr: 1674-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA COLTRO CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209540 Nr: 1680-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE OLIVEIRA SARMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222814 Nr: 12296-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA PASSOS LEONCIO - 

OAB:82877, TIAGO LOPES DE MOURA - OAB:338.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, diante da petição de fl. 116, que já foram diligência nos 

endereços informados na referida petição, conforme mandado de fl. 106 e 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 107 (Fazenda São João I) e carta 

precatória de fl. 110 com certidão do Oficial de Justiça de fl. 113 

informando a ausência do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para, no prazo de quinze dias, pugnar o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260355 Nr: 25093-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277725 Nr: 7204-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO SAPIAGINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327904 Nr: 24712-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DA SILVA APOLINARIO EIRELI, ANGELA DA 

SILVA APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294051 Nr: 20168-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMDN, GDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE 

ARAUJO - OAB:174149, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT, 

WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:24784/O

 (...)Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 
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do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.IV - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos 

bens que guarnecem a residência do executado, consignando que caso 

não seja encontrado bens passíveis de penhora o Sr. Oficial de Justiça 

deverá proceder com a descrição dos bens existentes na residência do 

executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.V - INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre as referidas 

penhoras.VI – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 309424 Nr: 10314-90.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ABRAHÃO DA LUZ - 

OAB:26755/O, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE DE FATIMA PEDROSA 

DE ARAUJO - OAB:174149, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT, 

WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 (...)Posto isso: I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido na 

exordial, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II - Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/07/2020, às 

16h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200589 Nr: 15181-68.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSSDN, GDSN, MDSN, MDSN, JSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Roraima - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento retro, este juízo realizou buscas de 

endereço da parte executada, junto ao sistema INFOJUD, SIEL e CAGED, 

restando parcialmente frutífera, conforme ordem de detalhamento.

 Dessa forma, CUMPRA-SE a decisão de fl. 91 nos endereços localizados.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207837 Nr: 253-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANIR GOMES VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 322257 Nr: 20543-12.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a impugnação à contestação (fls. 48/60) 

encontra-se desprovida de assinatura dos procuradores da parte autora, 

deste modo, intime-os para sanar a irregularidade processual, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272357 Nr: 2928-43.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLF, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 

do CPC.

II - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderão ser 

revogados a qualquer tempo.

III - Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

IV - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

V - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

VI - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

VII - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 VIII - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

IX - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61896 Nr: 3425-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELY RUELES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente os herdeiros bem como seus procuradores para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283259 Nr: 11725-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MESA, MESA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/07/2020, às 

15h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 43.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283684 Nr: 12041-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFQ, NRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCFDS, EDVMFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando os documentos juntados nos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 44/47, relativa ao 

bem deixado pelos falecidos Creudiomar Ferreira de Souza e Vinicius 

Matheus Ferreira Schaedler, atribuindo ao único herdeiro seu respectivo 

quinhão hereditário do bem descrito nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente Carta de 

Adjudicação, em favor de Noeli Romeu Schaedler, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287502 Nr: 15204-09.2018.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIANO LINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o procurador nomeado às fls. 44/49 manifestar-se acerca do 

pedido inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287945 Nr: 15527-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EWDNF, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYLLENA GUIZARDI 

TRINDADE MONTEIRO BASTOS - OAB:9445/MT

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/07/2020, às 

13h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 56.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 301684 Nr: 3028-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDDN, DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB: 

20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos.

 Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 528 do 

CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das despesas extraordinárias, no valor de R$ 438,87 

(quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290434 Nr: 17389-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 
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audiência de conciliação para o dia 24/06/2020, às 16h50min.

Intime-se conforme determinado à fl. 29.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263255 Nr: 27204-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim com a juntada de todos os documentos, conforme acima descritos, 

vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 133/137, relativa ao único bem deixado pelo falecido Nelson de Lima, 

atribuindo a meação e aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de 

Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos 

termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326061 Nr: 23244-43.2019.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/06/2020, às 14h50min, data em que será realizada 

a entrevista da interditanda.

Intime-se conforme determinado à fl. 16-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 321975 Nr: 20340-50.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLL, LFXL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Ronaldo Luis Lima e Outro em 

relação aos bens deixados em razão do falecimento de Linetti Xavier dos 

Santos.

Com a inicial foram acostados a representação processual, documentos 

pessoais do meeiro e do único herdeiro (fls. 06 e 10/11), atestado de óbito 

e documentos pessoais do de cujus (fls. 07/08), Guia de Informação e 

Apuração do ITCMD, juntamente com comprovante de isenção do 

respectivo tributo (fls. 12/14), documentos referentes aos bens a serem 

partilhados (fls. 15/19), certidões negativas de débitos fiscais das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 20/22), além da 

certidão de inexistência de testamento em nome da falecida (fls. 23/24).

A inicial foi recebida à fl. 26 como Arrolamento, sendo nomeado 

inventariante o meeiro Ronaldo Luis Lima, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso.

Juntada de consulta de autenticidade da isenção do ITCD (fl. 27).

Por fim, parecer do representante do Ministério Público manifestando pela 

homologação do feito (fl. 28).

Assim, considerando os documentos juntados aos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 03/05, relativa aos bens deixados pela falecida Linetti Xavier dos 

Santos, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 309698 Nr: 10554-79.2019.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADSM, EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, entendo que os documentos aportados aos autos 

comprovam a real necessidade de autorização para o recebimento das 

verbas rescisórias do de cujus.DispositivoPosto isso, nos termos das 

razões apresentadas, DEFIRO o alvará judicial, autorizando o pagamento 

dos valores das verbas rescisórias existentes em nome do de cujus Eder 

Eugenio Munhão, junto à Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus 

Tangará da Serra/MT, para as requerentes Cristina Aparecida da Silva 

Munhão e Eduarda da Silva Munhão, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada.Custas pela parte requerente, contudo anotando-se ser 

esta beneficiária da Justiça Gratuita.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313670 Nr: 13624-07.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBMF, LBFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVESAN 

- OAB:20395/MT

 Certifico que, a contestação apresentada, juntada às fls. 189/218 é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do provimento 

056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314066 Nr: 13936-80.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBN, SB, AB, JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relatório.DECIDO.Analisando a emenda da inicial e os documentos 

juntados aos autos vejo que o feito deve ser recebido pelo Rito do 

Arrolamento Sumário, posto que os herdeiros são maiores e capazes e 

estão de acordo com a partilha amigável.Entretanto, não obstante o 

recebimento da inicial vejo que à causa não foi atribuído o valor correto, 

uma vez que a esta deve ser aplicado o valor total dos bens a ser 

inventariado.Desde modo, apesar da possibilidade de homologação do 

feito sem comprovação da quitação do ITCD, vejo imprescindível a 

apresentação da respectiva guia de informação e apuração do referido 

imposto, posto que o valor da causa será o mesmo aplicado ao total dos 

bens descritos nesta.POSTO ISSO01. RECEBO a emenda da petição inicial, 

para tanto, o feito deverá tramitar pelo rito do arrolamento sumário, nos 

termos do art. 659 do CPC;02. INTIME-SE o procurador da parte autora 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atribua à causa o valor constante 

na GIA-ITCD, aportando ainda aos autos, os seguintes documentos:a) A 

Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual;b) A comprovação do pagamento 

das custas processuais;03. Decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos para homologação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 317648 Nr: 16990-54.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERF, ERFE, HRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE L. F. T. ALVES - 

OAB:24.126/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com isso tenho que o interesse dos requerentes, encontra-se protegido, 

devendo para tanto ser autorizado o levantamento do crédito referente ao 

FGTS de titularidade do de cujus Justino de Freitas, junto a Caixa 

Econômica Federal, uma vez que não existe nenhum óbice aparente à 

concessão deste e em razão de que os herdeiros estão de comum acordo 

com o referido levantamento.Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial 

pretendido pelo inventariante Helisson Rios Freitas, autorizando-o 

levantamento do FGTS de titularidade do de cujus Justino de Freitas, junto 

à Caixa Econômica Federal.Expeça-se o competente Alvará Judicial.Após, 

intime-se o inventariante para querendo manifestar-se no feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330444 Nr: 112-20.2020.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/06/2020, às 14h10min, data em será realizada a 

entrevista do interditando.

Intime-se conforme determinado à fl. 23-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328638 Nr: 25264-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/06/2020, às 16h30min, data em que será realizada 

a entrevista da interditanda.

Intime-se conforme determinado à fl. 34-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227482 Nr: 16246-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA APARECIDA DA SILVA MUNHÃO, EDSM, 

BARBARA CAMARGO MUNHÃO, EDER EUGENIO MUNHÃO JUNIOR, 

CAMILA GOMES MUNHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDER EUGENIO MUNHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Eliane Munhão - OAB:3258, RAFAELLA 

PONÇONI NAKAJIMA - OAB:24432-O/MT, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a inventariante para juntar 

nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias:a)A Escritura Pública de 

Compra e Venda do Imóvel, uma vez que se encontra em nome de terceiro 

e não do espólio;b) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de 

débitos junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);Após, 

venham-me os autos conclusos para homologação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118189 Nr: 8181-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWDN, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/07/2020, às 13h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 180.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28685 Nr: 2583-34.2005.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, VADADSC, TLDSC, MDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDORDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7.591/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes da análise do petitório de fls. 136/139, entendo pertinente ser 
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juntado aos autos pelo requerente, a nota devolutiva do Cartório de 

Registro do 1º Ofício da Comarca de Brasnorte, com as devidas 

justificativas.

Posto isso, intime-se o requerente para juntar a nota devolutiva conforme 

acima mencionado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153367 Nr: 2029-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/06/2020, às 13h50min,.

Intime-se conforme determinado à fl. 154.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334849 Nr: 3198-96.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALRdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADF, ACAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:93751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que tramita perante este juízo ação de alimentos em favor 

da menor Ana Carolina Andrade de Freitas (cód. 304012), na qual foram 

fixados alimentos provisórios em favor criança.

E, tendo em vista ainda que a presente ação revisional de alimentos 

refere-se a acordo verbal entabulado entre as partes, INTIME-SE o 

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

interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 10 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294595 Nr: 20674-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 Posto isso:I – Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

requerida (CPC, art. 98), que poderá ser revogado a qualquer tempo.II – 

INDEFIRO o pedido liminar em sede de reconvenção concernente ao 

pagamento de aluguel por parte do requerente em favor da requerida.IV - 

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 às 14h30min.INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450 do 

Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455 do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280291 Nr: 9210-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLLJ, EMDSL, ERDSL, EMDSL, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa 

Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 133.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 320997 Nr: 19599-10.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FIGUEREDO DA SILVA, GUEDES 

& CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:226997 MT

 Vistos em correição,

Processo em ordem, estando aguardando decurso de prazo.

Decorrido o prazo, certifique-se e impulsione-se o feito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158603 Nr: 7199-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERMIANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158603.

 Natureza: Ação de execução de titulo extrajudicial.

 Requerente: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

 Requerido: Marcelo Fermiano Soares

 Vistos,

 Trata-se de Ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de 

Mato Grosso, em face de Marcelo Fermiano Soares, ambos qualificados.

Realizados alguns atos, a parte requerente, às fls. 156, requereu a 

desistência da presente ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
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 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

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

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227584.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226988 Nr: 15829-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 226988.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154487 Nr: 3120-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L DE BARROS & CIA LTDA-ME, LOURIVAL 

LOPES DE BARROS, VALDIR LOPES DE BARROS, ERCILIA DIAS DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA SOUSA LEITE - 

OAB:OAB/DF 38.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 154487.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Autora: Banco da Amazônia S/A.

 Requerido: L.L de Barros & Cia Ltda- ME, Lourival Lopes de Barros, Ercilia 

Dias de Barros e Valdir Lopes de Barros.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Banco da Amazônia 

S/A em desfavor de L.L de Barros & Cia Ltda- ME, Lourival Lopes de 

Barros, Ercilia Dias de Barros e Valdir Lopes de Barros, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais a parte exequente informou em fls. 

131 a quitação integral do débito, requerendo a extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra- MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223068.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 264146.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 15033-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBOSA SAMPAIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Autos nº. 287317.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 335294 Nr: 3509-87.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 335294.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Desse modo, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Quanto ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

formulado pela parte Requerente, verifico que a relação estabelecida entre 

as partes se revela como de consumo, uma vez que as partes se 

enquadram respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor 

previsto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

 Desse modo, defiro o pedido da parte Requerente para aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos 

assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso 

e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, desde 

que presentes os requisitos.

Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 Diante dos documentos já juntados aos autos, entendo que não há 

necessidade de inversão do ônus da prova, eis que não está 

demonstrada a impossibilidade ou dificuldade da Requerente em produzir 

as provas necessárias ao caso em tela.

Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 332083 Nr: 1412-17.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J RUGERY EMBALAGENS - ME, JAIR JOSÉ 

RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 332083.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 332928 Nr: 1993-32.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 332928.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 15033-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBOSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Autos nº: 287317.

 Vistos,
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 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Intime-se ainda a parte exequente para, no prazo de 05 dias, informar 

quanto ao interesse no prosseguimento da ação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 264146.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223068.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226341 Nr: 15333-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATUCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226341.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas tentativas de 

citação pessoal da parte executada, resultando infrutífera (fls. 40), 

expedição de carta precatória (certidão negativa de fls. 63 vº), busca de 

seu endereço via BACENJUD (fls.69), busca INFOJUD (fls.73) e busca de 

seu endereço junto ao sistema SIEL (fls. 87).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da parte executada, razão pela qual determino sua citação por 

edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226988 Nr: 15829-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226988.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro também o pedido de busca de veículos em nome da 

parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 
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(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Sendo assim, deverá a parte exequente ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no 

silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 227584.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por conseguinte, indefiro o pedido de envio de ofício às cooperativas, 

haja vista que estão abrangidas pelo sistema BACENJUD.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169228 Nr: 10109-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMAR BATISTA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169228.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

 Requerido: Eliamar Batista Dias da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Eliamar Batista Dias da Silva, ambos qualificados na 

exordial.

 Realizado alguns atos processuais às fls. 134, a parte autora requereu a 

desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

.

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

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra- MT, 17 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232096 Nr: 21021-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C GUIMARÃES TRANSPORTES - ME, 

VANDIR CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Autos nº: 232096.

 Vistos,

Defiro o pedido da parte exequente de dilação de prazo em 60 (sessenta) 

dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 330876 Nr: 536-62.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELSON ANTONIO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 330876.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 29, redesigno a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 23 de abril de 2020, às 16:30 horas, observando os 

disposto ao final da decisão de fls.17/19.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326015 Nr: 23191-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/SP nº 94243, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326015.

 Vistos,

 Às fls. 22 a parte requerente requereu desistência da presente ação.
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 Compulsando os autos, verifico que as fls.20, fora já homologado a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328387 Nr: 25061-45.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA LUIARA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 328387.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Médicos.

 Requerido: Larissa Luiara Bezerra.

 Vistos,

 Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Médicos ajuizou a 

presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de 

Larissa Luiara Bezerra, ambos qualificados na inicial, com fundamento no 

Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe 

foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, tendo 

também comprovado a mora por meio da expedição da notificação 

extrajudicial, conforme fls. 10.

 Deferida a liminar (fls. 41/42), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

48/49).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

57).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como fora juntado o instrumento de protesto, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 319859 Nr: 18659-45.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ZIELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31.618-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 319859.

Vistos,

Intime-se a parte requerente para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o 

pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria, conforme fls. 

22, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328518 Nr: 25165-37.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO INACIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 328518.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Mario Inácio Ferreira de Araújo.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A, ajuizou a presente ação de busca 

e apreensão com pedido liminar em face de Mario Inácio Ferreira de 

Araújo, ambos qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 

911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, tendo 

também comprovado a mora por meio da expedição da notificação 

extrajudicial, conforme fls. 13 vº.

 Deferida a liminar (fls. 18/19), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

25/26).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de 

fls.30).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como fora juntado o instrumento de protesto, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra- MT, 13 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 329784 Nr: 26089-48.2019.811.0055

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOHLER CONSTRUÇOES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 329784.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Bradesco Administradora de Consorcio Ltda.

 Requerido: Kohler Construções Ltda- Epp.

 Vistos,

 Bradesco Administradora de Consorcio Ltda ajuizou a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em face de Kohler Construções 

Ltda- Epp, ambos qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 

911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com a cópia da petição inicial distribuída na 

Comarca de Sapezal/MT, bem como com o despacho do juízo daquela 

comarca concedendo a busca e apreensão do veículo, pugnando o autor 

por referida diligência com fulcro no §12 do artigo 3° do Decreto Lei 

911/69.

 Deferida a diligência (fls. 18), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

20/21).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

26).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com a cópia da petição inicial 

distribuída na Comarca Sapezal/MT, bem como com o despacho do juízo 

daquela comarca concedendo a busca e apreensão do veículo, 

demonstrando que o autor comprovou a mora do réu, bem como 

demonstrou a relação contratual existente.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra- MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 304188 Nr: 6135-16.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARLOS BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 304188.

Natureza: Busca e Apreensão.

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Executado: Wilson Carlos Brito de Souza.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Wilson Carlos Brito de Souza, todos 

qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 35 a parte autora foi intimada 

para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, 

permanecendo inerte, bem como às fls.39vº foi pessoalmente intimado 

para dar prosseguimento ao feito tendo igualmente quedando-se 

novamente inerte.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

requerente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331736 Nr: 1196-56.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 9/6/2020, às 15h, a ser realizada no Cejusc desta Comarca 

de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301320 Nr: 2510-71.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY PAULISTA SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODENILSON PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIANE MENCHON MOURA 

ENDLICH - OAB:23114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 
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OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 16h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301320 Nr: 2510-71.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY PAULISTA SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODENILSON PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIANE MENCHON MOURA 

ENDLICH - OAB:23114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273836 Nr: 4150-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279860 Nr: 8896-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909, MURILO ROCHA FERREIRA - OAB:37436/GO

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279860 Nr: 8896-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909, MURILO ROCHA FERREIRA - OAB:37436/GO

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 14h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326796 Nr: 23844-64.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES FEITOSA, ALEXSANDRO 

MOTTA, DANISLEI DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação para 

audiência, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, nos bairros: Jardim Santa Lucia e Vila Esmeralda, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326796 Nr: 23844-64.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES FEITOSA, ALEXSANDRO 

MOTTA, DANISLEI DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 19/5/2020, às 15h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327697 Nr: 24590-29.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 19/5/2020, às 15h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320997 Nr: 19599-10.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FIGUEREDO DA SILVA, GUEDES 

& CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:226997 MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 14h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317602 Nr: 16948-05.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO NARDI NETO, CASSIELI 

NARDI, LEONILDO JOSÉ NARDI, KEILA NARDI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REJANE STÜRMER 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:31.195/PR, LUIZ CARLOS ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:31197, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554-B

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 13h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330450 Nr: 120-94.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 16h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331084 Nr: 769-59.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 19/5/2020, às 14h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328601 Nr: 25228-62.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18139, SIRLENE PROVASI - OAB:OAB/MT 27.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 13h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329013 Nr: 25522-17.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 15h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329213 Nr: 25676-35.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR - SUPERMERCADOS LTDA, 

FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS, JAQUELINE CRISTINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILLA MACHADO - OAB:15359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 15h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329504 Nr: 25876-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ERNILTON DA SILVA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

Élio Miguel da Silva - OAB:24.594/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 Certifico que, o advogado Élio Miguel da Silva levou os presentes autos 

com carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução, impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os 

autos no prazo de 24h, uma vez que a audiência designada para a data de 

24/3/20 não será realizada e este juízo necessita do processo para 

redesigná-la, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212153 Nr: 3788-15.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIELLY FERNANDA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a parte autora para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-a que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 15h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 30/6/2020, às 15h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331326 Nr: 962-74.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAIS VIEIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 19/5/2020, às 16h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332279 Nr: 1556-88.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista a certidão negativa de fl. 33, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332643 Nr: 1814-98.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 9/6/2020, às 13h, a ser realizada no Cejusc desta Comarca 

de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332026 Nr: 1375-87.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, SYSTEMCRED - 

SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 26/5/2020, às 14h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 333315 Nr: 2241-95.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VIELA - OAB:16.261, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324-MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 9/6/2020, às 14h, a ser realizada no Cejusc desta Comarca 

de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333363 Nr: 2280-92.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 9/6/2020, às 13h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333654 Nr: 2453-19.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 9/6/2020, às 14h30min, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308659 Nr: 9657-51.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA - OAB:23.151-GO, Luiz Otavio Paim - OAB:25822-O/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 162/165 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciáro

4ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O(A) Doutor(a) Francisco Ney Gaiva, Juiz(íza) de Direito da 4.ª Vara Civel 

da Comarca de Tangara da Serra-MT, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020 de 16 

de março de 2020 e 249 de 18/03/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 18/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 4.ª 

Vara Civel da Comarca de Tangará da Serra-MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99934-4655; 

65-3326-3968 ou (65) 99224-2439, ou através do email : 

ricardo.lima@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo Juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na presente data, em que se 

encaminha cópia da mesma aos representantes da OAB-MT (Subseção de 

Tangará da Serra), MPMT e DPMT.

Tangara da Serra/MT., 19/03/2020

Dr. Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001096-84.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001096-84.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA Vistos, Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por Berenice Martins Cassemiro de Oliveira em desfavor de 

Fábio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, e 

Município de Tangará da Serra/MT. Sustenta a impetrante ser servidora 

pública municipal efetivada no cargo de Agente Comunitária de Saúde e 

lotada nos quadros de carreira da administração pública direta municipal 

de Tangará da Serra – MT. Aduz que nos termos do art. 9º, § 1º da Lei 

13.708 de 2018, o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde fora 

aumentado desde 1º de janeiro de 2020 de R$ 1.250,00 para R$ 1.400,00. 

Não obstante, o impetrado não pagou o piso salarial aos agentes 

comunitários de saúde, assim como à impetrante. Diante disso, alegando 

violação a seu direito líquido e certo, pleiteia deste Juízo liminar para que o 

Município seja compelido ao pagamento da diferença e no mérito pela 

procedência do pedido. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Considerando-se que a pretensão apresentada na inicial no que tange a 

tutela de urgência se refere ao pagamento de vantagem pecuniária, 

inviável a concessão de liminar, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, vez que tal dispositivo da lei de regência veda expressamente 

a concessão de liminar em mandado de segurança, que vise pagamento 

de qualquer natureza a servidor público. Art. 7 Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: [...] § 2 Não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 

bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA 

SENTENÇA CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA LIBERAÇÃO DE 

RECURSOS E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDOR 

VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da sentença 

concessiva da segurança é imediata, específica ou in natura, isto é, 

mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz. 

Inaplicabilidade do art. 730 CPC. Transitada em julgado a decisão 

concessiva da segurança, os valores devidos serão pagos medicante 

inclusão em folha de pagamento. Precedentes do Colendo STJ. 2. Não 

comporta execução provisória a sentença concessiva da segurança nas 

hipóteses em que vedada a concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 

12.016/09). Abstenção de aplicação de teto salarial. Medida que implica 

liberação de recursos e pagamento de vantagem pecuniária a servidor 

público. Vedação à concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A I :  2 0 3 0 0 6 4 7 1 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, eis que vedada no 

presente caso, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, 

com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino 

que seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Tangará da Serra, 18 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168392 Nr: 8923-76.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CASTRO SILVA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 8923-76.2014 Cód.168392

VISTOS ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

Deste modo, DEFIRO o pleito do de fl. 65.

 DETERMINO:

1 - Consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT.

 2 - Cumprido integralmente a presente decisão, com ou sem penhora, 

intime-se à parte exequente quanto ao resultado da consulta, bem como 

para de manifestar sobre o prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218763 Nr: 8902-32.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA ME, 

Claudio Roberto de Mello, DEOGENA ROCHA DE OLIVEIRA NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Portanto, conheço da exceção apresentada somente no tocante à 

prescrição suscitada, a qual julgo improcedente, nos termos do acima 

exposto.Por fim, apesar de ter sido indicado um bem à penhora, o ente 

exequente pugnou pela consulta ao sistema BACENJUD com a finalidade 

de localização de ativos em nome dos executados.Dessa forma, 

considerando que o teor do artigo 835 do Código de Processo Civil, defiro 

a busca de ativos financeiros em nome dos executados.Diante da 

localização parcial dos valores executados, intimem-se as partes acerca 

da penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem 

oposição de embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente.Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os 

autos nos termos do artigo 40 da LEF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 146294 Nr: 6032-53.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de execução fiscal que a União move contra Flora Tangará 

LTDA.

A fls. 46 consta citação da empresa executada.

A fls. 47, a executada apresentou exceção de pré-executividade 

alegando estar prescrito o crédito tributário.

Instado, o ente exequente contestou a exceção de pré-executividade 

apresentada. Em sua defesa, alegou, em resumo, que, embora antigo o 

crédito tributário, a executada optou pelo parcelamento ensejando a 
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suspensão do prazo prescricional até o seu inadimplemento com o 

consequente lançamento tributário.

 É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção 

de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias 

conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante 

dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

 A prescrição, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, 

ocorre depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data 

da sua constituição, que por sua vez, conforme o artigo 173 do mesmo 

diploma legal, confere ao ente o prazo de 05 anos.

No presente caso, o ente exequente demonstrou que a executada, ora 

excipiente, realizou o parcelamento do seu débito tributário, ensejando a 

suspensão do prazo prescricional.

Demonstrou também que logo após o inadimplemento, rescindido o 

parcelamento feito, foi realizado o lançamento do crédito e proposta a 

ação, não dando tempo de incorrer em prescrição do crédito.

Dessa forma, certo de que houve a interrupção do prazo prescricional 

diante do parcelamento realizado até a rescisão, que se deu em 03/2012, 

sendo a ação proposta em 05/07/2012, o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos não se consumou.

Portanto, razão não assiste as alegações da executada, motivo pelo qual, 

indefiro os pedidos externados na exceção de pré-executividade 

apresentada.

Por outro lado, devidamente citada e deixado transcorrer o prazo sem a 

quitação do débito e diante da ausência de caráter suspensivo da 

exceção apresentada, defiro o pedido de consulta ao sistema BACENJUD 

com a finalidade de localização de ativos em nome da executada.

Entretanto, da consulta realizada não foi localizado nenhum ativo em nome 

do executado.

Intimem-se. Cumpra-se. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, 

arquivem-se os autos nos termos do artigo 40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160856 Nr: 11038-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA RODRIGUES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(..). Dessa forma, constata-se a desnecessidade da nomeação de 

perito para o fim a que se busca a autora. Por outro lado, apesar de ter 

sido realizado auto de constatação, em que é relatado de forma 

pormenorizada as benfeitorias encontradas, diante da insurgência da 

autora em relação ao plantio, reputa-se necessário a intimação do Sr. 

Oficial de Justiça para responder à insurgência.Concomitantemente, com o 

intuito de tutelar o fim buscado pela parte autora com a presente demanda, 

expeça-se mandado de avaliação, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de 

Justiça, das benfeitorias realizada pela autora no imóvel em 

questão.Anota-se o prazo de 15 (quinze) dias.Ato contínuo, intimem-se as 

partes para se manifestarem. Após, conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156937 Nr: 5556-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA RODRIGUES VILELA, MOACYR 

RODRIGUES VILELA, SIOMAR RODRIGUES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 SENTENÇA......julgo a ação parcialmente procedente, para determinar a 

rescisão do contrato de comodato, devendo os réus devolverem o imóvel 

no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do trânsito em julgado.Por 

tal razão, revoga-se a liminar deferida. É salutar observar também a 

decisão proferida nos autos 160856 acerca da abstenção do autor, 

quando da sua emissão na posse do imóvel, de abster-se de realizar 

quaisquer modificações na área em disputa capaz de prejudicar a 

realização da diligência cautelar buscada naqueles autos.Eventuais frutos, 

benfeitorias deverão ser regida pelo Capitulo III, Título I do Livro III, da Parte 

Especial do Código Civil.Condeno os réus ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e 

anotações de costume, se nada requerido. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 164565 Nr: 2557-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JOANA CESAR DEDOJA LOURET, 

ERIKO SANDRO SUARES, MARIO LEMOS DE ALMEIDA, JÚLIO CÉSAR 

DAVOLI LADEIA, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA, DINOCARME 

APARECIDO LIMA, ELZIRA VERGINIA MARIANI GUIDES MARTINS, 

VERGINIA APARECIDA MARIANI, CENTRO INTEGRADO E APOIO 

PROFISSIONAL-CIAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - 

OAB:13.978-A/MT, JAQUELINE PERES LESSI - OAB:15343, JONAS 

RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, Maria de Fátima da Silva 

Gomes - OAB:MS 2708, Maria Lucia Vicenty Lozovey Buzato - 

OAB:PR 6997, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 Processo nº 164565.

 VISTO.

Informo às partes que as preliminares serão apreciadas na sentença.

Determino a produção de prova testemunhal, por ser necessária para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de junho de 2020, às 14h00min.

As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC).

Por fim, INDEFIRO a prova pericial postulada pelos réus, porque não há 

necessidade de perícia para descriminar os valores pagos à OSCPI CIAP; 

valores dos salários dos empregados contratados, valores dos tributos 

etc, visto que os réus podem muito bem apresentar em juízo essas 

informações sem a necessidade de perícia.

Intimem-se as partes, Ministério Público e advogados.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito – REGIME DE EXCEÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 20344 Nr: 3690-21.2002.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, JOSÉ CLÁUDIO VANNI, 

GENTIL GRAPÉGGIA, JOSÉ HENRIQUE LEMOS PIRONNET, ALCEU LUIZ 

GRAPEGGIA, ALVARI TEIXEIRA, Olga Romanhuk Muraro, Paulo Romanhuk, 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DOS SANTOS, MIRYAN 

ROCHA CARVALHO BARBOSA, LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES, 

HELENA SIMÕES MATIAS JUNQUEIRA, NELCY FÁTIMA BICIGO, IRIO BRAZ 

BRUN, IVANIR PRIMON, MILTON GOLIN, ACIREL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ENCOMIND-ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA, FLORA 
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TANGARÁ LTDA, RICARDO PIZZI NETO, AGROTAN I. B. BRUN & CIA 

LTDA, ARGEU FOGLIATTO, NÉVIO BORTOLUZZI, SANDRO JEFFERSON 

DE ANDRADE ZACARKIM, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luíza Ávila Peterlini de 

Souza - OAB:0101, GILBERTO GOMES - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B/MT, 

DIONÍSIO NEVES DE SOUZA FILHO - OAB:3646, EDMILSON FRANCISCO 

MENEZES - OAB:2451-DF, ELISEU DO CARMO SOUZA - OAB:7294-MT, 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, FERNANDA 

MIYATA FERREIRA - OAB:8990/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, Geraldo de Oliveira Filho - OAB:3626-A/MT, 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:10934/MT, ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA 

BENETI - OAB:3065, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, Ledi 

Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, PEDRO GILBERTO 

LOBO - OAB:3456, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 . Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim sendo, se 

a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com essas 

considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados nos autos.Intimem-se os réus para, em 30 dias, 

apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo 

Ministério Público (fls. 9.590/9.605).Depois, intime-se o Ministério Público 

para, em 30 dias, apresentar contrarrazões aos recursos de apelação de 

fls. 9.623/9.633; 9.635/9.644; 9.680/9.691; 9.697/9.714; 9.717/9.733; 

9.736/9.746; 9.752/9.763; 9.769/9.779.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

quinta-feira, 18 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 274204 Nr: 4426-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DA SILVA BASTOS, WALMIR 

SALVADOR FARIAS DA SILVA ALVES, RONALDO DA SILVA ALVES 

BASTOS, REINALDO DA SILVA ALVES BASTOS, JULIO CESAR DA SILVA 

ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 265802 Nr: 29024-32.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVANO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de 

Processo Civil, ratifico a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por SILVANO VIEIRA DOS SANTOS contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido 

conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício 

de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 01/11/2017, dia 

seguinte a cessação do benefício nº 610.115.864-4 (31/10/2017 – fls. 

50-v).Os valores recebidos a título de auxílio doença posteriormente, bem 

como eventuais valores supostamente recebidos a título de remuneração 

após a cessação do benefício, serão descontados do cálculo das 

parcelas atrasadas. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de 

correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905).Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.Em atenção 

ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício 

ora concedido:NOME DO SEGURADO: SYLVANO VIEIRA DOS 

SANTOSBENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Invalidez Decorrente 

de Acidentária de TrabalhoRENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo 

INSSDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 01/11/2017 - dia seguinte à 

cessação do benefício nº 610.115.864-4 (31/10/2017).Esta sentença não 

está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o 

proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 278438 Nr: 7734-24.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, julgo improcedente a ação, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa a título de honorários 

advocatícios sucumbenciais.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e anotações de costume, se nada 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225492 Nr: 14627-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR-ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

embarganteo, por intermédio de seu patrono, para, querendo, manifestar 

acerca dos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 209630 Nr: 1833-46.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por CRISTINA SEIBERT ajuizou em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil.Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 221566 Nr: 11352-45.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de 

Processo Civil, ratifico a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por ROGERIO JOSÉ DOS SANTOS contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido 

conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício 

de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia seguinte a 

cessação do benefício nº 516291547-1 (fls. 31-v). Os valores recebidos a 

título de auxílio doença posteriormente, bem como eventuais valores 

supostamente recebidos a título de remuneração após a cessação do 

benefício, serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os 

valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo 

índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no 

REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).Condeno 

o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil.Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para 

implantação do benefício ora concedido:NOME DO SEGURADO: ROGÉRIO 

JOSÉ DOS SANTOSBENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Invalidez 

Decorrente de Acidentária de TrabalhoRENDA MENSAL INICIAL: a ser 

calculada pelo INSSDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: dia seguinte a 

cessação do benefício nº 516291547-1.Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, do CPC).P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 230939 Nr: 19486-61.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIENE JARDIM DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restabelecimento do 

auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária 

formulado por REGIANE JARDIM FRANÇA em face do INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.Isenção do pagamento de custas e 

quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da 

Lei nº 8.213/91).Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os 

autos.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233510 Nr: 22311-75.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sem delongas, estando o dispositivo que excepciona a regra da 

necessidade de avaliação em vigor, julgo procedente a presente ação, 

para declara que os servidores públicos municipais abarcados pela Lei 

2.875/2008 tem direito à progressão de classe automática nos exatos 

termos do artigo 33 do referido diploma legal municipal e para determinar 

que o ente municipal requerido eleve todos os servidores públicos que 

preencherem os requisitos elencados nos artigos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, 

com observância da exceção prevista no artigo 33 da Lei Municipal 

2.875/2008.Condeno o ente requerido ao pagamento de eventuais custas 

processuais adiantadas e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título 

de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §8º do Código de 

Processo Civil.A decisão está afeta à remessa necessária.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações 

de costume, se nada requerido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 255215 Nr: 20845-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MORATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 255215.

 VISTO.

Determino a produção de prova testemunhal, por ser necessária para o 

julgamento da causa.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 

2020, às 16h00min.

As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC).

Intimem-se as partes, Ministério Público e advogados.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito – Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 4865-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CIRINEU 

DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

SIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:164.516-SP, FERNANDO LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:16.182-A/MT, VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, decline os dados 

bancários para levantamentos dos valores pagos, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 594-32.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVL, FCP, IPNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL ANTONIO ABREU - 

OAB:19626, MARIA LUIZA ABREU - OAB:44.005-SC

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

autor, por intermédio de seu patrono, para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que lhe é de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127897 Nr: 6833-37.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FELIPHE LIMA DE OLIVEIRA, PAULO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº 6833-37.2010.811.0055 Código: 127897

 VISTOS ETC.

Nos termos da portaria Portaria-Conjunta n. 247/2020, que estabeleceu, 

em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso 

(Primeira e Segunda Instâncias), redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 12 de agosto de 2020, às 15h00.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 18 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128036 Nr: 6953-80.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

foram apresentados dentro do prazo legal. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161794 Nr: 12672-38.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRISTOVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões de 

apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva, ao recurso de 

apelação retro.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128661 Nr: 7554-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL DONIZETE FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao acessar o sistema eprecWeb da Justiça Federal 

objetivando expedir a RPV pertinente, o aludido sistema alertou sobre a 

impossibilidade de salvar a mencionada requisição em razão de situação 

irregular do CPF do exequente Rosenil Donizete Fortunado junto a receita 

federal, conforme depreende-se do "print" da tela que segue anexo, e 

ainda, extrato da pesquisa da situação do CPF pertinente (segue anexo), 

diante disso intimo a patronesse do exequente para que requeira o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169432 Nr: 10370-02.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR-ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

executado, por intermédio de seu patrono, para, querendo, manifestar 

acerca dos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171122 Nr: 12542-14.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA BASSOLLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, de que foi agendado o dia 05 
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de maio de 2020, às 19 horas, para realização da perícia, com o PERITO 

JUDICIAL Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, no HOSPITAL DAS 

CLÍNICAS, localizado na Rua Sebastião Barreto n. 126-W, Centro, nesta 

cidade, ocasião em que o periciando deverá comparecer munido(a) de 

todos exames e laudos médicos em que atestem a enfermidade alegada.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 174814 Nr: 16743-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ROSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por WILMA ROSA NUNES contra o 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim 

de determinar que o requerido restabeleça o auxílio doença por acidente 

trabalho (espécie 91) retroativo ao dia seguinte à cessação indevida do 

benefício de auxílio doença previdenciário NB NB 600.682.491-8 

(27/03/2014) ou seja, 28/03/2014.Eventuais valores supostamente 

recebidos a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a 

cessação do auxílio doença serão descontados do cálculo das parcelas 

atrasadas. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905).Apesar de a autora ter alcançado a procedência 

em apenas um de seus três pedidos (restabelecimento de auxílio doença, 

conversão em invalidez permanente e pagamento de indenização), deixo 

de aplicar os efeitos da sucumbência prevista no art. 86, parágrafo único 

do CPC, haja vista a isen

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 309309 Nr: 10233-44.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEY DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada 

por ROSINEY DA SILVA MOREIRA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o 

requerido pague ao autor o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 

91) desde o dia seguinte a cessação do benefício NB 615.553724-4 

(01/03/2018), ou seja, 02/03/2018, até que o segurado seja considerado 

apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral 

compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). 

Eventuais valores supostamente recebidos a título de benefício 

previdenciário ou remuneração, após a cessação do auxílio doença serão 

descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os valores atrasados 

deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 

1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160603 Nr: 10600-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique os dados 

bancários para levantamento dos valores pagos pelo executado, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233696 Nr: 22457-19.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA FILHO & TEODORO CORREA LTDA, 

OTATIANI CRISTINA TEODORO CORREA, ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Execução Fiscal nº. 22457-19.2016 – Cód. 233696

VISTOS ETC.

O executado vem aos autos requerendo a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD nos autos de cód 239857 e transferidos a este 

feito, eis que seriam provenientes de poupança e inferiores a 40 salários 

mínimos, provenientes de seu trabalho como advogado autônomo, sendo 

impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Afirma ainda que o Fisco estadual agiu de má-fé, uma vez que neste feito 

o executado sequer tinha sido citado; enquanto que os autos de cód. 

239857 sequer deveriam existir, eis que litispendente a este, sendo certo 

que não deveriam haver constrições em processo nulo.

O artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil estabelecem que 

são impenhoráveis os valores relativos a caderneta de poupança, até o 

limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; bem como os valores 

provenientes de salários, aposentadoria entre outros valores de caráter 

alimentar.

 O extrato bancário acostado aos autos comprova que os valores 

bloqueados via Bacenjud encontrava-se em caderneta de poupança de 

titularidade do executadoa, bem como que o valor retido se enquadra no 

limite de impenhorabilidade previsto no inciso X do artigo 833 do CPC. Por 

fim temos que os valores ainda são provenientes de soldos do trabalho do 

executado.

 No mais, razão assiste quando o executado alega que o feito de cód. 

239857 sequer deveria ter sido ajuizado, eis que litispendete a este feito, 

tratando-se da mesma CDA. Se este feito encontrava-se suspenso em 

razão do parcelamento, não deveria o fisco pleitear em processo diverso 

penhora on-line.

 Sendo assim, nos termos do art. 833, IV e X do CPC, DETERMINO O 

IMEDIATO DESBLOQUEIO da quantia referida as fls. 65v.

 Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor do executada, a serem depositados na 

conta corrente informada.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às Providências.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164240 Nr: 1965-74.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DALCOL DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 177 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Sendo assim, nos termos do art. 833, IV e X do CPC, DETERMINO O 

IMEDIATO DESBLOQUEIO da quantia referida as fls. 65v. Saliento que em 

consulta ao Sistema Bacenjud, constatou-se que as únicas penhoras 

realizadas por este Juízo, neste feito, são somente as de fls. 56/57 em 

2019 e de fls. 58 em 2016. O protocolo informado pelo executado (n. 

20190007142505) diz respeito à tentativa de constrição que restou 

infrutífera, conforme comprovante que junto novamente ao 

feito.Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos 

valores penhorados nos autos em favor do executada, a serem 

depositados na conta corrente informada.Defiro o pedido para alteração 

quanto a restrição do veículo do executado; eis que a restrição de 

transferência do bem já se mostra suficiente ao fim pretendido, sendo 

desnecessária a imposição de medida mais gravosa. Após, decorrido o 

prazo de suspensão, intime-se a exequente para que se manifeste em 

prosseguimento, devendo apresentar o saldo residual da dívida no prazo 

de 15 dias e requerer o que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se. Às 

Providências.Tangará da Serra, 18 de março de 2020.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157755 Nr: 6343-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCELINO LAINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Oscarino Santana 

em face de Ocelino Laino, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Contudo, à fl. 78 o requerente postula pela desistência da ação e os autos 

vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Custas a expensas do autor, visto que desistente da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Honorários incabíveis visto 

que não angularizada a lide.

Proceda-se o desentranhamento da Nota Promissória de fl. 11 devendo 

ser substituída por cópia às expensas da requerente.

Certificado o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido pelas 

partes, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170197 Nr: 11382-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL HENRIQUE PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:OAB/RO 2571

 Vistos,

Ante a petição retro, indefiro os pedidos de Bacenjud, Renajud, penhora 

de faturamento e de quotas sociais da pessoa jurídica M. PAES DA SILVA 

SERVIÇO ME, visto que se refere à microeempreendor não integrante da 

lide, consoante certidão simplificada colacionada aos autos pela própria 

parte exequente à fl. 147.

Intime-se o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, 

indicando-se bens penhoráveis em nome do executado ou diligências 

diversas das já realizadas pelo Juízo.

No mais, cumpram-se as determinações de fl. 134.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 8830-89.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THALLYTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos,

Inicialmente, intime-se o exequente para que colacione aos autos cópia 

atualizada da matrícula dos imóveis penhorados e memorial descritivo da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, considerando a natureza dos imóveis, defiro o pedido 

formulado pelo executado às fls. 463/464 e determino a produção de 

prova pericial para avaliação dos imóveis.

Por conseguinte, §2º do artigo 845 do Código de Processo Civil, 

expeça-se Carta Precatória para avaliação dos imóveis, observando-se o 

pedido de designação de perito judicial.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245585 Nr: 13228-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DID´S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a expressa manifestação do exequente (fl. 126), lavre-se por termo 

nos autos a penhora dos veículos NJK9507 e AOA4218, procedendo-se a 

inclusão da restrição de penhora junto ao sistema Renajud.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Informada a localização do bem pelo exequente, proceda-se a avaliação 

do bem penhorado aos autos, oportunizando manifestação das partes, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.
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Consigno que na ausência de indicação de leiloeiro público, caberá a este 

Juízo a nomeação de profissional.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Sem prejuízo das deliberações supra, oficie-se aos Juízos com restrições 

junto aos veículos (fls. 122/123), informando-os acerca da constrição nos 

presentes autos.

Por fim, ante o certificado à fl. 127, consoante o artigo 840, inciso II, §1º, 

do Código de Processo Civil, vigora a regra de que os bens móveis 

penhorados ficarão em poder o depositário judicial, e, na falta deste, 

ficarão em poder o exequente. Apenas excepcional, nos casos de difícil 

remoção ou quando consentir o exequente, e que o bem móvel penhorado 

poderá ficar em poder do executado, como dispõe o §2º do mesmo 

dispositivo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 328169 Nr: 24927-18.2019.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS NORBERTO COSTA, JUNIA NORBERTO COSTA, 

JANEA NORBERTO COSTA, JUNIO NORBERTO COSTA, JANETE 

NORBERTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conclusão indevida.

Atente-se à Gestora Judiciária quanto ao fiel cumprimento das 

determinações dos autos, procedendo-se a reiteração do ofício de fl. 44, 

com as informações requisitadas à fl. 51.

Após, cumprido eventuais atos ordinatórios, encaminhe os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291526 Nr: 18257-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 AUTOS: 291526

Vistos,

Cuida-se de ação revisional de contrato de honorários ajuizada por Benita 

Ribeiro dos Reis em desfavor de Adhemar Carlos Rodrigues Cruzado, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Sustenta a requerente que firmou com o requerido contrato de prestação 

de serviços jurídicos para o ajuizamento de ação de usucapião do imóvel 

inscrito na matrícula n.º 10.243, distribuída sob os autos n.º 

10698-34.2011.811.0055 – Código n.º 140136, a qual foi julgada 

procedente.

Assevera que estipularam 30% sobre o valor da venda do imóvel a título 

de honorários em caso de êxito da ação.

 Contudo, aduz que o requerido iniciou as cobranças de honorários logo 

após a sentença, com o pagamento de R$13.000,00 nos dias 23/02/2016 e 

23/11/2016.

Argumenta a requerente que o contrato formulado entre as partes jamais 

foi de risco e que não houve trabalho excessivo que justificasse o 

percentual de 30% o valor do imóvel usucapido.

Desse modo, pugna pela revisão do contrato outrora celebrado, com o 

arbitramento dos honorários advocatícios no valor mínimo da tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, decotando-se os valores adiantados.

Inicial instruída com os documentos de fls. 14/135.

Recebida a inicial, deferiu-se parcialmente o pedido liminar, para 

suspensão parcial da execução n.º 11538-97.2018.811.0055 – Código n.º 

283014, no limite de R$13.000,00 (fls. 140/142).

A audiência de conciliação designada restou infrutífera (fl. 151).

O requerido apresentou contestação e documentos às fls. 157/170, sob o 

argumento de que ajuizou a ação de execução n.º 

11538-97.2018.811.0055 – Código n.º 283014 para o recebimento dos 

valores concernentes ao contrato de prestação de serviços jurídicos 

firmado entre as partes diante da inadimplência da executada, ora 

requerente.

Argumenta o requerido que diante da ausência de expectativas para 

venda do imóvel e da urgência em receber os valores, visto seu estado de 

saúde, solicitou o adiantamento de valores para posterior abatimento na 

venda do imóvel.

Além disso, apresentou impugnação ao pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado pela requerente.

Impugnação à contestação às fls. 173/179.

Designada audiência preliminar, as partes manifestaram interesse na 

composição, com a apresentação de proposta válida por 20 (vinte) dias 

(fl. 194).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, 

a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estão os pressupostos processuais de existência 

e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições 

da ação.

O contrato de prestação de serviços advocatícios formulado entre as 

partes, advogado e cliente, adotou como critério remuneratório a cláusula 

quota litis. Por meio desta, estipula-se que os honorários serão fixados 

com base na vantagem obtida pelo cliente, sujeitando, portanto, a 

remuneração do advogado ao seu sucesso na demanda, pois, em caso de 

derrota, nada receberá.

Na avença, as partes acordaram que os honorários decorrentes da 

prestação do serviço, em caso de êxito na causa, seriam pagos no 

percentual de 30% sobre o valor do imóvel, consoante cláusula terceira, in 

verbis:

Cláusula terceira: Fica acordado entre as partes que os honorários a titulo 

de prestação de serviços profissionais, “in casu”, será tido como 

“Contrato de Risco”, ou seja, se ao final da prestação jurisdicional 

requerida, a ação for inexitosa, a contratante nada deverá ao contratado; 

no entanto, se a ação de usucapião do imóvel urbano de que trata o 

presente Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios for exitosa e 

reconhecido o direito da Contratante; esta devera pagar ao Contratado 

honorários equivalentes a 30% (trinta por cento) sobre o valor da venda 

do imóvel, isto é, o imóvel será colocado a venda pela Contratante, por um 

preço justo, sendo necessária a avaliação feita por dois corretores de 

imóveis independentes e devidamente habilitados junto ao CRECI.

Sob a ótica civilista aplicada aos contratos em geral, a liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato, impondo-se aos contratantes a obrigação de guardar, tanto na 

conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade 

e boa-fé, conforme expressa dicção dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Nesse contexto, admite-se a revisão de cláusula referente a honorários 

contratuais pelo Poder Judiciário, desde que configurado o abuso da 

estipulação em detrimento de contratante em situação de inferioridade e o 

desiquilíbrio entre a prestação e os ônus assumidos.

Nesse sentido Yussef Said Cahali leciona que é ampla a liberdade dos 

interessados quanto ao ajuste a respeito dos honorários contratuais, 

desde que não envolva estipulação extorsivas ou abusivas, reduzindo a 

pretensão do advogado aos limites do razoável .

Na mesma linha orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS, 

REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO 

ECONÔMICO. LESÃO.
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1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa as 

Circulares, Resolução, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em 

Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal 

previsto no art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, não se pode 

apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e 

Disciplina da OAB.

2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços 

advocatícios. Precedentes.

3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de 

um contrato no momento da realização do negócio havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte.

4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos 

aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem 

inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles 

suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade 

de um contratante.

5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação 

de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua 

remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela 

causa.

6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a clausula 

contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los 

ao patamar de 30% da condenação obtida. (REsp 1155200/DF, Relator 

Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 

02/03/2011).

Fincada essa premissa, para a avaliação do abuso e da 

desproporcionalidade no caso concreto surge como parâmetro a regra 

prevista no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários 

devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando 

acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às 

vantagens advindas a favor do cliente.

§1º A participação do advogado em bens particulares do cliente só é 

admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não 

tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar 

com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento.

§2º Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas 

e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de 

umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade.

Como se vê, uma vez que os honorários decorrentes de cláusula quota 

litis, isto é, de acordo com o êxito na lide, não podem ser superiores à 

vantagens advindas em favor do cliente, conclui-se que o percentual 

máximo admitido pela legislação é de 50% sobre os valores percebidos na 

demanda, acrescidos os honorários de sucumbência.

Na hipótese dos autos, houve sucesso processo de usucapião 

patrocinada pelo requerido, tendo sido reconhecido o direito da requerente 

sobre o imóvel inscrito na matrícula n.º 10.243, conforme sentença 

meritória proferida nos autos n.º 10698-34.2011.811.0055 – Código n.º 

140136.

A controvérsia reside na alegação de nulidade da cláusula contratual que 

a requerente entende abusiva, por estipular percentagem superior aos 

valores previstos na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Imperioso ressaltar que a tabela de honorários advocatícios estatui 

honorários mínimos , logo o percentual de 30% de honorários pactuados 

sob a cláusula quota litis está dentro do patamar estipulado pelo Código de 

Ética e Disciplina da OAB e não se apresenta abusivo, consoante o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA QUOTA LITIS 

EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 30% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS DE 10%. POSSIBILIDADE DOS PERCENTUAIS 

CUMULADOS. CLIENTE CURATELADA REPRESENTADA POR SEU MARIDO 

CURADOR NO CONTRATO. SUBMISSÃO DO CONTRATO AO CRIVO DO 

PODER JUDICIÁRIO. PARCELAS VINCENDAS DA CONDENAÇÃO. 

LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(AGV 0003977-23.2014.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relator Carlos 

Simões Fonseca, julgado em 16/12/2014, DJe 04/02/2015).

Contudo, não restou demonstrado que a contratação do percentual de 

30% sobre o valor da venda do imóvel é abusivo. Ao contrário, afigura-se 

adequado e razoável a fixação no referido patamar como remuneração 

merecida pelo serviço realizado pelo patrono. E, em consequência, não há 

falar na nulidade da cláusula, pois não verificado locuplemento ilícito ou 

vantagem exagerada do causídico.

Além disso, ao contrário do que sustentado pela parte requerente, as 

cobranças/pagamentos parciais dos honorários, ocorreram em fevereiro e 

novembro de 2016, momento posterior ao trânsito em julgado da sentença 

meritória, que ocorreu em 16/12/2014, o que não afasta a natureza dos 

honorários contratados nem altera o sinalagma.

Ademais, inviável acolher-se a tese de que os honorários eram abusivos 

por se tratar de “direito liquido e certo”, visto que a demanda onde o 

requerido atuou exigiu ampla dilação probatória, não se podendo 

argumentar após o êxito do patrono que a demanda era certa, ou seja não 

há se falar em descaracterização ou inexistência do risco do contrato 

formulado entre as partes.

Contudo, restou inequívoco nos autos que houve o pagamento parcial da 

dívida, o que se extrai dos recibos colacionados aos autos à fl. 18., o que 

justifica a aplicação do artigo 940 do Código Civil que é expressa ao 

prever a sanção da restituição em dobro ao credor que demandar o 

devedor por dívida já quitada, in verbis:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, 

sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, 

ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 

houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se 

houver prescrição.

Conforme se depreende da leitura da regra, duas são as situações 

possíveis: I) o credor pretende receber a dívida já paga, hipótese em que 

responderá pagando o devedor o dobro do que lhe houver cobrado e; II) o 

credor pretende receber mais do que lhe é devido, caso em que 

responderá pagando ao devedor o excesso cobrado.

O primeiro ponto é a judicialidade da cobrança, ou seja, o credor deve, 

necessariamente, movimentar a máquina judiciária, articulando tal 

pretensão, isto é, deve provar o Estado-Juiz, de modo a ter satisfeito seu 

suposto crédito.

O segundo ponto diz respeito à existência de dívida já pagada, ou que faz 

presumir a conduta maliciosa do credor, ou seja, a sua má-fé. Sobre isso, 

é pertinente observar que desenvolvermos nossas relações em um 

contexto social cuja ordem jurídica consagra a presunção de boa-fé nas 

relações jurídicas. Sendo assim, em regra, a boa-fé é que se presume, 

salvo naqueles casos em que a própria lei diz, expressamente, que se 

presume de má-fé quem age de determinada maneira.

Nesse sentido, veja-se o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 

(mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já 

paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do 

credor. Precedentes.” (AgRg no REsp 601.004/SP, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 

14/09/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR DÍVIDA 

INCONTROVERSA. ACORDO ADMINISTRATIVO FORMULADO 

POSTERIORMENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM EXTINÇÃO 

QUANDO DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA 

DE DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMT. 

Terceira Câmara de Direi to Pr ivado, Apelação Cível 

0038385-86.2015.8.11.0041, Relator Dirceu dos Santos, julgado em 

29/05/2019).

Na espécie, inexiste prova de dolo ou má-fé do requerido quanto as 

cobrança declaradas indevidas. Vale ressaltar que o ônus probante 

acerca dos mencionados vícios era da parte autora, conforme exegese do 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sendo assim, também deve ser afastada a pretensão da restituição em 

dobro do valor indevidamente cobrado, acolhendo-se apenas em parte o 

pedido subsidiário para o declarar-se a quitação do montante de R$ 

!3.000,00 objeto da ação em apenso, procedendo-se a amortização na 

data do respectivo pagamento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo requerente tão somente para reconhecer o pagamento 

parcial de R$13.000,00 (treze mil reais) atinente ao contrato de honorários 

objeto da execução em apenso, com o consequente abatimento dos 

mencionados valores ao débito principal, julgando improcedentes os 

demais pedidos apresentados pelo autor.
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Havendo sucumbência recíproca, condeno o requerente ao pagamento de 

70% das despesas processuais e ao requerido o pagamento de 30% das 

despesas processuais.

Outrossim, considerando-se a sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento de honorários sucumbênciais ao patrono do requerido no 

montante de 10% do débito remanescente e o requerido ao pagamento de 

honorários em favor do patrono do autor em 10% sobre o montante 

amortizado devidamente atualizado.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Com o transito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276702 Nr: 6327-80.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVELLO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, Ewerton Zeydir Gonzalez - OAB:112.680 SP, 

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:OAB/MT 13.884, JACKÉZIA 

RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, KEILA CHRISTIAN 

ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - OAB:327.408/SP, LUCINÉIA 

POSSAR - OAB:19599/PR, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:OAB/AM 10856, MARCO AURÉLIO AGUIAR BARRETO - 

OAB:8755/BA, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A/MT, PRISCILLA 

AKEMI OSHIRO - OAB:304 931/SP

 De consequência, nos termos dos art. 356, II, c/c art. 487, I, ambos do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos ao reconhecimento da 

cobertura securitária, indenização por danos morais em face da negativa 

da cobertura securitária e aplicação da prorrogação da operação de 

crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR formulados por Neiva 

Novello Argenta em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S.A. e Banco do Brasil S.A., extinguindo-se parcialmente o feito com 

resolução do mérito, somente em relação a tais pedidos. Considerando o 

exaurimento dos pedidos em face da requerida Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil S.A, determino sua exclusão do polo passivo após o 

decurso do prazo recursal.A título de sucumbência, e considerando o 

julgamento parcial do feito, condeno a requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do 

valor da causa, somente em favor do patrono da seguradora 

requerida.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S/A, destacando-se que o feito prossegue em relação a prorrogação pela 

Circular nº 46/2018-BNDES e em face do requerido Banco do Brasil 

S/A.Outrossim, em prosseguimento do feito e considerando-se que a 

análise quanto ao direito do autor para liquidação e renegociação do débito 

nos termos da Circular SUP/AOI nº 46/2018-BNDES, não se encontra 

madura, prossigo com o saneamento do feito em relação a tal matéria.Com 

efeito, inexistindo outras questões processuais, julga o feito saneado, e 

fixo como ponto controvertido a exigibilidade junto ao requerido Banco do 

Brasil S/A da renegociação do débito do autor nos termos da Circular nº 

46/2018-BNDES e o preenchimento dos requisitos legais previstos em tal 

resolução, [...] [ EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DO DISPOSITIVO DA 

DECISÃO/SENTENÇA, A PUBLICAÇÃO INTEGRAL DO DISPOSITIVO DO 

DECISUM SERÁ LANÇADA EM NOVA PUBLICAÇÃO]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276706 Nr: 6335-57.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:327.408/SP, NELSON FEITOSA JUNIOR 

- OAB:8656/MT, PRISCILA AKEMI OSHIRO - OAB:304931/SP, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 De consequência, nos termos dos art. 356, II, c/c art. 487, I, ambos do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos ao reconhecimento da 

cobertura securitária, indenização por danos morais em face da negativa 

da cobertura securitária e aplicação da prorrogação da operação de 

crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR formulados por Aline Deon 

em desfavor do Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil S.A., extinguindo-se parcialmente o feito com resolução do mérito, 

somente em relação a tais pedidos. Considerando o exaurimento dos 

pedidos em face da requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S.A, determino sua exclusão do polo passivo após o decurso do prazo 

recursal.A título de sucumbência, e considerando o julgamento parcial do 

feito, condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, 

somente em favor do patrono da seguradora requerida, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à 

autora conforme acórdão às fls. 153/155.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo em face da Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil S/A, destacando-se que o feito prossegue em 

relação a prorrogação pela Circular nº 46/2018-BNDES e em face do 

requerido Banco do Brasil S/A.Outrossim, em prosseguimento do feito e 

considerando-se que a análise quanto ao direito do autor para liquidação e 

renegociação do débito nos termos da Circular SUP/AOI nº 

46/2018-BNDES, não se encontra madura, prossigo com o saneamento do 

feito em relação a tal matéria. [...] [ EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DO 

DISPOSITIVO DA DECISÃO/SENTENÇA, A PUBLICAÇÃO INTEGRAL DO 

DISPOSITIVO DO DECISUM SERÁ LANÇADA EM NOVA PUBLICAÇÃO]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de realização de diligências para 

regularização do polo passivo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

30 dias, conforme postulado pelo exequente à fl. 526.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente nos termos do despacho de fl. 

511.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22824 Nr: 2463-59.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCELY HUTTRA, EDY HUTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15.446/MT

 Vistos.

Considerando o falecimento de um dos executados e sendo certo o 

silêncio de seu antigo procurador, intime-se o exequente para querendo, 
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no prazo de 02 (dois) meses, regularizar o polo passivo, promovendo a 

habilitação e citação do espólio, na pessoa do inventariante, ou dos 

herdeiros, sob pena de suspensão do presente feito conforme art. 110 do 

CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334013 Nr: 2674-02.2020.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, pretende a requerente que lhe seja concedido o 

benefício da gratuidade da justiça, sob o pretexto de que no momento não 

tem condições de arcar com as custas processuais.

Todavia, considerando-se que pela natureza da ação, ocupação da 

requerente e os documentos juntados nos autos fornecem indícios de 

possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de 

seu sustento e/ou da família.

 Ademais, conforme consulta ao BACENJUD e CEI ANOREG/MT, conforme 

extratos anexos, a requerente adquiriu a vista um imóvel de valor 

considerável e possui numerários e movimentação em contas de sua 

titularidade, elementos que fornecem indícios razoáveis capazes de por 

em dúvida a alegada condição de hipossuficiência da parte requerente.

Desse modo, deve a autora emendar o pedido para comprovar a alegada 

hipossuficiência com documentos idôneos da renda percebida trazendo 

aos autos cópia dos 3 (três) últimos holerites e declarações de imposto de 

renda dos 3 (três) últimos anos, extratos bancários de todas as contas, 

ou outro documento que comprove os percebimentos do requerente, para 

fins de análise quanto a real condição econômica do postulante.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334111 Nr: 2757-18.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA 

Sicredi Sudoeste MT/PA em desfavor de Rosana Maria dos Anjos 

Costadelli, objetivando o recebimento dos valores provenientes da Cédula 

de Crédito Bancário n.º B90631929-2, acostadas às fls. 34/36.Cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagarem a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez) por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(s) executado(s).Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código de 

Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade 

de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

ins¬truídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo 

Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a [,,,]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334263 Nr: 2859-40.2020.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR NUNES LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 37, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais e taxa judiciária, bem como os emolumentos da distribuição e 

contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM.

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

sob pena de indeferimento da inicial, efetuar o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária em guia própria ao FUNAJURIS, a ser emitida 

junto ao sítio eletrônico www.tjmt.jus.br, bem como os emolumentos da 

distribuição e contadoria.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331227 Nr: 898-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do 

Brasil S/A em desfavor de H. M. C. Hospital e Maternidade Clínica da 

Criança Ltda., José Carlos Di Aniballi e Lusandira Lamenha Cavalcante Di 

Anniballi, objetivando o recebimento dos valores provenientes da Cédula 

de Crédito Bancário n.º 713.800.404.Cite(m)-se o(s) executado(s) para 

pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez) por cento, no prazo de 3 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(s) 

executado(s).Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) ter 

ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e ins¬truídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de 

Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 
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outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334966 Nr: 3282-97.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON REZENDE DA SILVA, DROGARIAS 

BEM ESTAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos pretende a autora a execução das cártulas de 

cheques de fls. 12/14 em face tanto da pessoa jurídica emitente do título, 

quanto do suposto contratante com o qual realizou a venda de um veículo 

conforme contrato de fls. 11/v.

Deste modo, considerando que Edilton Rezende da Silva não figura como 

coemitente da cártula que embasa a presente execução, intime-se a 

exequente para que manifeste-se quanto a ilegitimidade do executado 

pessoa física para figurar no polo passivo da presente demanda, 

oportunizando-se, quanto a este ponto, a emenda da inicial para exclusão 

da pessoa física do polo passivo e apresentação das cártulas originais ou 

a adequação do rito para cobrança da dívida inadimplida pelas vias 

ordinárias.

Assim, concedo o prazo de 15 dias para a exequente proceder a emenda 

da inicial para regularização dos autos, sob pena de indeferimento.

Com a emenda, renove-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330227 Nr: 26460-12.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. T. FRANCIOSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMI SECURITIZADORA S/A, COSTA SOUZA 

FITNESS EIRELI, L9 IZAKAIA BAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ORFALE GIACOMINI - 

OAB:163579/SP, JOSÉ MÁRCELO BRAA NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

29.120

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por A. T. Franciosi & Cia 

Ltda. (fls. 110/120) em face da decisão de fls. 104/105, por entender que 

a mesma apresenta omissão e contradição.Os embargos foram 

interpostos tempestivamente (fl. 121) e os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Sustenta a parte embargante que a decisão foi omisso quanto a 

determinação de intimação do SERASA para baixa da inscrição indevida; 

contradição e omissão quanto a possibilidade de aplicação das normas 

consumeristas, por ser consumidor em equiparação; contradição quanto a 

necessidade de majoração da multa diária.

No que concerne à aplicação das normas consumeristas e majoração da 

multa diária, verifica-se que não assiste razão ao mesmo, isto porque não 

há contradição ou omissão na decisão em análise, pretendendo, na 

verdade, com a interposição desse recurso, a reapreciação da decisão.

Por outro lado, constata-se que de fato houve o vício quanto a omissão da 

inclusão da suspensão da restrição junto ao SERASA, razão pela qual 

acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios, passando a 

fazer parte integrante da decisão de fls. 104/105, a seguinte redação:

“[...] Ante o exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que as 

requeridas suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado 

débito, inclusive que a requerida FMI Secutirizadora S/A proceda o 

levantamento das restrições junto ao SCPC/SERASA, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se 

esse preceito cominatório a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). [...]”

Quanto ao mais, a decisão permanece como esta lançada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4332 Nr: 138-63.1993.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FERNANDO BALESTIERI, ANTONIO 

FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIO FERNANDO BALESTIERI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do 

CPC, pelo prazo de 1 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331797 Nr: 1229-46.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DIOGO ALMEIDA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN OLIVINO MARAN - 

OAB:25201-O/MT, LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDÃO MOREIRA 

RAMOS - OAB:27296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos [...] SSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da 

parte pode ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários 

contidos nos autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da 

cessação das circunstâncias que autorizam o seu deferimento. 

Constatada a suficiência de recursos da parte, à luz de elementos 

contidos nos autos, o indeferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita é medida que se impõe (AI 91370/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014)”. (grifo nosso)Assim, 

“insuficiência de recursos” ou “pessoa necessitada” para o legislador, não 

é apenas o “miserável” - conforme palavras de Humberto Theodoro Júnior 

-, mas todo aquele que não puder suportar os custos da demanda judicial 

sem sofrer alteração do seu padrão normal de vida familiar (in: Curso de 

Direito Processual Civil, 2003, Ed. Forense, v. I, p. 89).Aliás, deve ser 

ressaltado que o espírito da lei é facilitar ao máximo o ideal de acesso à 

justiça (atualmente consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

República), presumindo-se pobre todo aquele que evidencie ausência de 

recursos para suportar as despesas processuais, em contrário senso ao 

que descreve o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.Portanto, o Juiz 

só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade (CPC, artigo 99, §2º).Desse modo, considerando que a 

requerente possui condições de arcar com as custas e despesas 
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processuais indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Posto isso, 

determino o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas 

mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do 

benefício.Procedido o pagamento dos emolumentos da 

distribuição/contadoria e da primeira parcela das custas processuais, 

encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288312 Nr: 15759-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CLAIR 

ANTONI SOCBZAK, SILVA ROSA RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

II - Translade-se cópia da sentença, acórdão e certidão de transito em 

julgado junto aos autos n.º 13-32.1992.811.0055 – Código n.º 1187, 

certificando-se a ocorrência.

III – Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 25-07.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S\A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA, CELSO DOS SANTOS, EDMIR JOSÉ 

SIA, JOAO GOBBO FILHO, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, EMILIA 

CARLOTA G. VILELA - OAB:OAB/MT 13.206, GABRIELA BENINE 

SALICIO - OAB:18244, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:OAB/MT 

13700, VITOR FRANZON E AZEVEDO - OAB:OAB-MT 25.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738 oab/mt, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653

 Vistos.Intime-se o exequente acerca da petição e documentos de fls. 

624/640 bem como para que se manifeste expressamente quanto a 

assunção pretendida pelo peticionante, sob pena de reputar-se que houve 

rejeição do pleito com o prosseguimento do feito e demais atos 

expropriatórios.Informada a anuência, voltem-me concluso para 

deliberação.Inerte ou informada a rejeição, considerando que o motivo da 

devolução da missiva sem a conclusão dos atos de arrematação do imóvel 

penhorado “Fazenda Santo Estevão III”, matriculado sob o nº 28030, do 

CRI de Diamantino/MT, decorreu da divergência sobre o tamanho da área 

do imóvel no auto de penhora de fl. 160 e a sua avaliação, e sendo certo 

que conforme consulta aos registros do imóvel perante o sistema 

CEI-Anoreg/MT, conforme cópias em anexo, verifica-se que tais 

alterações decorreram de georreferenciamento e abertura de nova 

matrícula do imóvel, conforme inteiro teor da Av. nº 22, de 17/06/2013, que 

retificou a área total do imóvel para 987,6474 ha, com nova matrícula de nº 

41.139, de rigor a retificação do auto de penhora de fl.160 para constar a 

nova área do imóvel e nova matrícula com as devidas 

retificações.Outrossim, atente-se a Sra. Gestora Judiciária para as 

providências determinadas às fls. 597.I - Assim, expeça-se o necessário 

para a citação da inventariante no endereço indicado em fl. 602, com as 

advertências legais.II - Intime-se o exequente para que atualize a dívida 

executada.III - Sem prejuízo, após retificação do auto de penhora e 

atualização do débito, expeça-se nova Carta Precatória para avaliação e 

praceamento do imóvel à Comarca de Diamantino/MT, devendo o 

exequente proceder com os atos de distribuição e recolhimento das 

custas perante o Juízo Deprecado.IV - Intimem-se os executados, bem 

como os eventuais credores que possuem garantias/constrições já 

vinculadas às mencionadas matrículas.V - Por fim, quanto ao pedido de 

fls. 605/606, ressalto que a anotação do crédito do peticionário nos autos, 

com preferência aos demais credores, deve ser comprovada mediante 

apresentação do [...].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275176 Nr: 5120-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 Posto isso, considerando a existência dos requisitos autorizadores, 

declaro a prevenção deste juízo e reconheço a conexão dos autos nº: 

1001004-39.2020.8.11.0045 e nº 1001004-39.2020.8.11.0045 com a 

execução nº 25228-33.2017.811.0055 – código 260536 e estes 

embargos, em trâmite neste Juízo.Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde para que remeta os autos a este Juízo ou 

suscite o conflito positivo caso repute competente para julgamento dos 

presentes feitos.Reconhecida a competência deste juízo e em 

prosseguimento, considerando que os fundamentos revisionais dos 

presentes embargos se relacionam, ao menos em parte, com os pedidos 

nos autos da ação revisional nº 1001098-55.2018.8.11.0045, aguarde-se 

a remessa dos autos a este Juízo e em seguida, oportunize-se a 

manifestação das partes naquele feito acerca da ocorrência de 

litispendência, ainda que parcial, da ação revisional com os pedidos 

destes embargos em face da cédula bancária retro, devendo ainda se 

manifestar acerca das provas que pretendem produzir bem como, com 

fulcro no princípio da cooperação, indicar os pontos controvertidos a 

serem fixados pelo Juízo.Com a remessa dos autos e manifestação das 

partes, retornem os autos conclusos para análise acerca da necessidade 

de saneamento em conjunto ou julgamento antecipado de ambos os 

feitos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225023 Nr: 14272-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TEIXEIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARA DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil 

S/A em desfavor de Manoel Teixeira Mesquita.

Procedeu-se o bloqueio de valores do executado junto ao sistema 

BACENJUD (fls. 101/103).

Intimado, o executou argumentou serem os valores provenientes de conta 

poupança, pugnando pela declaração de impenhorabilidade (fls. 107/108).

Oportunizado o exercício do contraditório, o exequente concordou com as 

argumentações do executado (fl. 117).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Considerando as argumentações postas pelo executado (fls. 107/108) e a 

expressa concordância do exequente (fl. 117), proceda-se a expedição 

de alvará eletrônico para levantamento dos valores bloqueados à fl. 103 

em favor do executado, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de 

Processo Civil.

Por outro lado, ante a petição de fl. 117, determino a intimação pessoal do 

executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indique relação de bens 

(móveis e imóveis) suscetíveis de penhora com os respectivos valores e 
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prova da propriedade, sob pena de aplicação das medidas cabíveis à 

espécie, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232928 Nr: 21862-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Considerando a concordância do exequente em relação à impugnação 

apresentada pelo executado, homologo o cálculo de fl. 241/v, fixando o 

valor do débito exequendo no valor R$ 132.282,21, na data de 01/04/2019.

Considerando que o comprovante de depósito judicial de fl. 239/v se 

refere a outro processo, oportunizo ao executado a comprovação de 

depósito já realizado ou, em caso de não realização do pagamento, 

comprovação do depósito dos valores nos autos, devendo, neste caso, 

proceder a atualização dos valores até a data do efetivo depósito dos 

numerários.

Informado o depósito dos valores, proceda-se a vinculação junto à conta 

Única e em seguida, expeça-se alvará dos valores depositados em favor 

do patrono do requerente, observando-se os dados bancários de fls. 244 

e os poderes outorgados em procuração.

Em relação à obrigação de fazer de refinanciamento da cédula bancária, 

tendo em vista a apresentação de requerimento pelo exequente à fl. 246/v, 

oportunize-se a instituição financeira, no mesmo prazo para pagamento, 

comprovar a realização da operação, apresentando nos autos cópia da 

minuta da contratação, sob pena de aplicação de novo preceito 

cominatório em seu desfavor, nos termos da decisão de fl. 236/v.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 305230 Nr: 6929-37.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO FOMENTO AGRICOLA S/A, FERNANDO CESAR 

OLIVEIRA DE CARVALHO, ANGELA RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, 

Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação outrora designada (fl. 

63) para o dia 20 de Agosto de 2020, ás 14h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55267 Nr: 4832-21.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA - COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MASTER PÃO LTDA-ME, 

VITOMAR INACIO DE MORAES, SIRLEY RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, RENAN G. SANCHES DA COSTA - OAB:20.494

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação outrora designada (fls. 

242/243) para o dia 18 de Agosto de 2020, ás 14h00min (MT).

Outrossim, considerando o retorno do Aviso de Recebimento de fl. 256 e o 

pedido formulado pelo exequente à fl. 260, proceda-se a tentativa de 

intimação do executado Vitomar Inácio de Moraes no endereço indicado na 

procuração de fl. 52.

Intimem-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225966 Nr: 15007-25.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KEILA BRUNETTA - OAB:12.386, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação outrora designada (fl. 

91) para o dia 13 de Agosto de 2020, ás 15h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Assim, os argumentos apresentados pelos executados não possuem 

neste momento o condão de afastar ou suspender o prosseguimento da 

execução e dos atos expropriatórios, motivo pelo qual a liminar postulada 

deve ser rejeitada.Assim, ante a ausência da probabilidade do direito, 

indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteada pelos fundamentos 

supra.No mais aguarde-se a realização do ato já designado.Intimem-se. 

Cumpra-seÀs providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283252 Nr: 11713-91.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VALEJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sanchez Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Defiro o pedido de expedição de ofício de fl. 98.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119770 Nr: 9649-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO APARECIDO LEMES, IRINEU ANTÔNIO 

VAZ, LOIR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos etc.,

Inicialmente, acerca do pedido de habilitação de ex-cônjuge em autos de 

execução, assim é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE EX-CÔNJUGE PARA A 

RESERVA DE MEAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – INEXISTÊNCIA DE 

TÍTULO QUE CONFIRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À AGRAVANTE – 

IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO – DISCUSSÃO QUE DEVE SER 

DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA. -Recurso 

desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214365-17.2018.8.26.0000; 

Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de 

Registro: 18/02/2019). Grifo nosso.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial, inviável o deferimento do 

pedido de habilitação apresentado às fls. 165/172, visto que inexiste 

interesse jurídico e legitimidade da ex-cônjuge do exequente para 

habilitação nos autos, sendo certo que quaisquer providências acerca dos 

atos atinentes ao divórcio, ao seu crédito oriundo da meação, devem ser 

realizados pelo Juízo competente na ação de divórcio em trâmite na 

Segunda Vara, ficando a critério do respectivo Juízo a sua análise e 

deliberação quanto as medidas constritivas sob o patrimônio do casal.

De consequência, inviável também a apreciação quanto aos termos da 

impugnação apresentada pela peticionante, motivo pelo qual indefiro os 

pedidos de fls. 165/172.

Outrossim, considerando a comunicação oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, como se vê à fl. 154, promova-se o necessário a fim de 

constar a existência da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens n. 

16513-65.2018.811.0055 - Código: 289380, como requerido pelo Juízo, 

procedendo-se a anotação na capa dos autos acerca dos termos do 

ofício de fls. 154.

Por fim, prossiga-se o feito nos termos do despacho de fls. 158/159, 

notificando-se o leiloeiro para o prosseguimento dos atos de arrematação 

do bem.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331321 Nr: 956-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO VICENTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Mileni Stuchi Simplicio de Souza, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 13.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário; Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATA MED LTDA (DOYON MEDICINA 

DIAGNOSTICA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

outrora designada (fl. 884) para o dia 19 de Agosto de 2020, ás 14h00min 

(MT).

Intimem-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335045 Nr: 3339-18.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBPS TELECOM EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS BORBA DA SILVA - 

OAB:58278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não obstante o contrato estipule a idoneidade da 

notificação extrajudicial por e-mail, certo é que não é possível aferir a 

regular notificação extrajudicial da executada, ante a não autenticidade 

dos e-mails de fls. 57/59.

Além disso, no que tange ao pedido de decretação de segredo de justiça, 

o artigo 5º, inciso IX, da CF/88, dispõe que a publicidade dos atos 

processuais somente poderá ser restringida para a defesa da intimidade 

ou por interesse social.

Depois, o artigo 93, inciso IX, da CF/88, assegura a publicidade dos 

julgamentos, limitando a presença em determinados atos em casos nos 

quais a preservação do direito a intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação.

Em outras palavras, o princípio da publicidade dos atos processuais, 

mesmo porque a transparência é característica marcante do Estado 

Democrático de Direito, impõe que o sigilo seja medida absolutamente 

excepcional.

No mais, o caso dos autos não se depara com qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 155 do Código de Processo Civil, sendo imperioso o 

indeferimento do pleito.

Desse modo, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de 

justiça, bem como oportunizo emenda para regularização da notificação 

extrajudicial da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do O 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335323 Nr: 3526-26.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ADRIANO RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 62, a parte autora deixou de recolher as custas 

devidas ao Distribuidor/Contador não oficializado.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, realizar o pagamento dos emolumentos da 

distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM, no 

valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) a ser 

depositada na própria conta do contador informada em fl. 62.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335421 Nr: 3589-51.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, a parte autora deixou de recolher as custas devidas 

ao Distribuidor/Contador não oficializado, bem como os valores 

concernentes a custas processuais e taxa judiciária, conforme certidão 

de fl. 27.

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

sob pena de indeferimento da inicial, efetuar o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária em guia própria ao FUNAJURIS, a ser emitida 

junto ao sítio eletrônico www.tjmt.jus.br, bem como realizar o pagamento 

dos emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do Provimento 

n. 08/2002/CM, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) a ser depositada na própria conta do contador informada em fl. 

27.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 325916 Nr: 23141-36.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRICIELE ALMEIDA DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência designada à fl. 65, 

nos termos da Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

Outrossim, com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável 

duração do processo e cooperação, postergo a designação de nova data 

de audiência de conciliação para momento oportuno, caso as partes 

manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 301679 Nr: 3018-17.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, 

APROCAMPO MAQ. MOTORES E PROD. AGROPECUARIOS LTDA, 

ERNANDES VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE K. MASSONI - OAB:, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, bem como com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de nova data de audiência de conciliação para momento 

oportuno, caso as partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.
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Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291526 Nr: 18257-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo requerente tão somente para reconhecer o pagamento 

parcial de R$13.000,00 (treze mil reais) atinente ao contrato de honorários 

objeto da execução em apenso, com o consequente abatimento dos 

mencionados valores ao débito principal, julgando improcedentes os 

demais pedidos apresentados pelo autor.Havendo sucumbência recíproca, 

condeno o requerente ao pagamento de 70% das despesas processuais 

e ao requerido o pagamento de 30% das despesas 

processuais.Outrossim, considerando-se a sucumbência, condeno o autor 

ao pagamento de honorários sucumbênciais ao patrono do requerido no 

montante de 10% do débito remanescente e o requerido ao pagamento de 

honorários em favor do patrono do autor em 10% sobre o montante 

amortizado devidamente atualizado.Por fim, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 

de março de 2020.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pellegrini de 

Arruda Alvim - OAB:118.685 - SP, José Manoel de Arruda Alvim 

Neto - OAB:12.363 - SP, RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - 

OAB:349564

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOSTADA AS 

FLS.1433/1458, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS, THYAGO RIBEIRO DA 

ROCHA - OAB:24296/Oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, ALINE FREITAS GONÇALVES - OAB:MS 19167, 

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVARISTO 

ARAGÃO SANTOS - OAB:15686-A, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:15684-A/MT, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - 

OAB:45335PR, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM - OAB:15732/A/MT

 Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e HOMOLOGO a 

proposta de honorários periciais de fls. 1193/1195.Outrossim, 

considerando que o próprio perito requereu o depósito de 50% dos 

valores, defiro o pedido de fl. 1198/1199 para recolhimento dos honorários 

em duas parcelas pelos requerentes, fixando o prazo de 5 dias para 

comprovação de recolhimento da primeira parcela.De igual modo, 

conforme já disposto acerca da complexidade da prova pericial a ser 

produzida, defiro também o pedido do perito e concedo o prazo de 90 dias 

para finalização dos trabalhos, contados da data da instauração da 

perícia.Feito o depósito da primeira parcela, comunique-se o perito para 

que sejam iniciados os trabalhos.Quanto à impugnação do requerido CNH 

Industrial aos quesitos apresentados pelos autores (fls.1202/1203), não 

vislumbro a princípio serem desconexos com os pontos controvertidos 

fixados pelo Juízo às fls.1152/1154, sendo certo que em caso de 

valoração excessiva dos prejuízos pelo perito, caso não concordem, 

poderão se manifestar, indicando os argumentos e parâmetros que enseja 

a divergência, que será analisado por este juízo após o exercício do 

efetivo contraditório. Assim, rejeito a impugnação de fl. 

1202/1203.Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312303 Nr: 12482-65.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMDO, LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA, JOSE OTONIO LIMA SILVA, 

D. M. MATURI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CRISTINA CERON 

SAMPAIO - OAB:141779/SP, JOSÉ AMÉRICO CERON - OAB:320018/SP, 

LUIS AMÉRICO CERON - OAB:183898, TATIANA MENDES SILVA DE 

AMORIM - OAB:6374

 Vistos,

Considerando a Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, bem como com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de nova data de audiência de conciliação para momento 

oportuno, caso as partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, analisando detidamente aos autos, oportunize-se 

manifestação do requerente quanto o teor da certidão de fl. 213.

Além disso, proceda-se a abertura de prazo para a parte requerida 

apresentar sua defesa, nos termos do artigo 335 do Código de Processo 

Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318646 Nr: 17740-56.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 
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LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.387/O

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, bem como que a comemoração ao Dia do Advogado na data 

de 11/08/2020, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento outrora designada para o dia 06 de Agosto de 2020, ás 

14h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330278 Nr: 26487-92.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN, HUMILDE CARGNIN QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência designada à fl. 41, 

nos termos da Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

Outrossim, com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável 

duração do processo e cooperação, postergo a designação de nova data 

de audiência de conciliação para momento oportuno, caso as partes 

manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331058 Nr: 723-70.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência designada à fl. 26, 

nos termos da Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

Outrossim, com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável 

duração do processo e cooperação, postergo a designação de nova data 

de audiência de conciliação para momento oportuno, caso as partes 

manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331059 Nr: 725-40.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12.903

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência designada à fl. 27, 

nos termos da Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

Outrossim, com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável 

duração do processo e cooperação, postergo a designação de nova data 

de audiência de conciliação para momento oportuno, caso as partes 

manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331074 Nr: 755-75.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO ZONIZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o cancelamento da audiência designada à fl. 72, 

nos termos da Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

Outrossim, com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável 

duração do processo e cooperação, postergo a designação de nova data 

de audiência de conciliação para momento oportuno, caso as partes 

manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por outro lado, analisando detidamente aos autos, verifica-se que a 

seguradora requerida já apresentou sua defesa às fls. 82/141.

Assim, oportunize-se manifestação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos artigos 350 e 351, do CPC.
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Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329628 Nr: 25985-56.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILINA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICADORA MOTOR DIESEL TANGARÁ 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, bem como com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de nova data de audiência de conciliação para momento 

oportuno, caso as partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224597 Nr: 13906-50.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a segunda Vara cível da 

Comarca de Campo Novos dos Parecis-MT,, acostada as fls. 107/110, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228452 Nr: 17100-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 oportunize-se nova indicação de bens pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229393 Nr: 17941-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição acostada as fls.140/140 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 4727-10.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, VANESSA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 Vistos,

Intime-se o exequente acerca do aceite pelo executado da contraproposta 

apresentada bem como para informar os dados bancários para 

transferência dos valores.

Com a apresentação dos dados bancários e o aceite, intime-se o 

executado para proceder o depósito e comprovação nos autos.

Após, retornem os autos conclusos para homologação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63229 Nr: 4728-92.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, VANESSA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 Vistos,

Intime-se o exequente acerca do aceite pelo executado da contraproposta 

apresentada bem como para informar os dados bancários para 

transferência dos valores.

Com a apresentação dos dados bancários e o aceite, intime-se o 

executado para proceder o depósito e comprovação nos autos.

Após, retornem os autos conclusos para homologação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 AUTOS: 13322 E 13325

Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação conjunta outrora 

designada (fls. 521e 532) para o dia 18 de Agosto de 2020, ás 15h00min 

(MT).

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 2319-90.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - 

OAB:5375/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 AUTOS: 13322 E 13325

Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação conjunta outrora 

designada (fls. 521e 532) para o dia 18 de Agosto de 2020, ás 15h00min 

(MT).

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 9021-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS.1214, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119103 Nr: 9026-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS, ELENITA 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAÕ DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 1561, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS 

FLS,1869/1869 VERSO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 9025-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 855 NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Com a liberação dos valores, intimem-se as partes quanto a satisfação da 

dívida e após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192631 Nr: 9025-64.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARQUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria Conjunta n.º 257/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, bem como com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de nova data de audiência de conciliação para momento 
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oportuno, caso as partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Por conseguinte, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a 

abertura de prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335645 Nr: 3731-55.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PIRACICABA-SP, FERA FOMENTO EMPRESARIAL E 

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA, ASSOCIAÇÃO MULTIMARCAS W 

DROGARIAS - FARMARCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON LANCASTER DE 

TORRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 45, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

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

sob pena de indeferimento da inicial, efetuar o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária em guia própria ao FUNAJURIS, a ser emitida 

junto ao sítio eletrônico www.tjmt.jus.br, bem como realizar o pagamento 

dos emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do Provimento 

n. 08/2002/CM, a ser depositada na própria conta do contador informada 

em fl. 27.

Após, atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334120 Nr: 2774-54.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARUERI-SP, RENATO ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ SOUZA SANTOS, ANGELA 

MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURACI GOMES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 129.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I) Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II) Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

III) Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334992 Nr: 3307-13.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, RAFAELLO SANDRI 

AFFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 15, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

I) Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de R$45,41 a ser depositada na própria conta do 

contador, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da missiva 

sem o devido cumprimento, nos termo do artigo 393 da CNGC.

II) Após, atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a 

carta precatória, servindo a cópia de mandado.

III) Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

IV) Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335071 Nr: 3351-32.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANGUEIRINHA-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTO SALES VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 21, a parte autora deixou de recolher as custas 

e taxa processuais, bem como os emolumentos do Distribuidor/Contador 

não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte para efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária 

em guia própria ao FUNAJURIS, a ser emitida junto ao sítio eletrônico 

www.tjmt.jus.br., bem como os emolumentos da distribuição e contadoria 

nos termos do Provimento n. 08/2002/CM, no valor de R$45,41 a ser 

depositada na própria conta do contador, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução da missiva sem o devido cumprimento, nos termo do 

artigo 393 da CNGC.

Após, atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327980 Nr: 24783-44.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JUVENIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, 

JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 327980

Vistos.

Considerando as tratativas de acordo entre as partes, defiro a suspensão 

pleiteada, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 30 dias.

Apresentada minuta de acordo, remetam-se os autos conclusos para 

homologação.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335833 Nr: 3806-94.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE SERRAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O ARRESTO FINANCEIRO em sede liminar, por 

ausência de comprovação das alegações elencadas pelo exequente.

Com a emenda da inicial e apresentação dos documentos faltantes, 

independente de nova conclusão, cite(m)-se o(s) executado(s) para 

pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação.

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(s) executado(s).

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do 

Código de Processo Civil.

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a 

juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros pro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9825 Nr: 132-12.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, RAQUEL 

MACHADO SANTANA, REMÍGIO DURIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANGEL GARCIA PINHEIRO DA COSTA - OAB:OAB/MT: 

20449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO DIAMANTINO-MT - OAB:, HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARCOS ANTONIO MENDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423B, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte condenada ao 

pagamento das custas, haver sido devidamente intimada através do seu 

advogado via dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao 

recolhimento das custas processuais, esta deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação nos autos, motivo pelo qual 

encaminho os autos, ao setor de expedição de documentos, para 

confecção de guia de protesto.

Decisão

De consequência, nos termos dos art. 356, II, c/c art. 487, I, ambos do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos ao reconhecimento da 

cobertura securitária, indenização por danos morais em face da negativa 

da cobertura securitária e aplicação da prorrogação da operação de 

crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR formulados por Aline Deon 

em desfavor do Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil S.A., extinguindo-se parcialmente o feito com resolução do mérito, 

somente em relação a tais pedidos. Considerando o exaurimento dos 

pedidos em face da requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S.A, determino sua exclusão do polo passivo após o decurso do prazo 

recursal.A título de sucumbência, e considerando o julgamento parcial do 

feito, condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, 

somente em favor do patrono da seguradora requerida, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à 

autora conforme acórdão às fls. 153/155.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo em face da Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil S/A, destacando-se que o feito prossegue em 

relação a prorrogação pela Circular nº 46/2018-BNDES e em face do 

requerido Banco do Brasil S/A.Outrossim, em prosseguimento do feito e 

considerando-se que a análise quanto ao direito do autor para liquidação e 

renegociação do débito nos termos da Circular SUP/AOI nº 

46/2018-BNDES, não se encontra madura, prossigo com o saneamento do 

feito em relação a tal matéria.Com efeito, inexistindo outras questões 

processuais, julga o feito saneado, e fixo como ponto controvertido a 

exigibilidade junto ao requerido Banco do Brasil S/A da renegociação do 

débito do autor nos termos da Circular nº 46/2018-BNDES e o 

preenchimento dos requisitos legais previstos em tal resolução, com 

destaque, para: I) comprovação da incapacidade de pagamento em 

consequência de frustração de safra por fator adverso, consistente na 

frustração da safra de 2016/2017 em razão das fortes chuvas 

excessivas. II) Demonstração de viabilidade econômica das atividades 

desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento das operações 

de composição.Quanto aos meios de prova, com fulcro no principio da 

cooperação, antes de determinar a realização de dispendiosa prova 

pericial, reputo necessária a apresentação dos seguintes documentos 

pelas partes e terceiros.Assim, determino:I – Intime-se o BNDES para que 

informe se o Banco do Brasil S/A se encontrava ou se encontra 

credenciado para operar junto à linha de crédito BNDES Automático – 

Projetos de Investimento (BNDES Pro-CDD AGRO) entre 2015 e a presente 

data, bem como se aderiu ao programa de crédito previsto na Circular n.º 

46/2018-SUP/AIG.II – Intime-se a instituição financeira requerida para que 

apresente, no prazo de 30 dias, a documentação atinente a fiscalização 

realizada sobre as operações objeto do presente feito ou justifique a não 

realização da fiscalização, nos termos do MCR.III – Intime-se a autora para 

que no prazo de 60 dias apresente a documentação apta a permitir a 

exploração rural objeto do financiamento e comprovar a existência da área 

(matricula dos imóveis, contratos de arrendamento vigentes e validos 

atinente a área de terceiros e respectivo CAR da totalidade das áreas 

exploradas), bem como comprove a área plantada e eventual rentabilidade 

nas safras de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, apresentando 

respectivas notas fiscais do produto obtido com a venda das 

mencionadas safras, bem como detalhe as demais operações de crédito 

que oneram sua atividade.Por fim, sem prejuízo de tais determinações, as 

partes deverão consignar interesse na realização de prova pericial tanto 

para apuração das causas que afetaram a capacidade de pagamento da 

autora, bem como a viabilidade econômica de sua operação.Após a 

manifestação das partes e apresentação dos documentos, 

oportunizando-se sempre amplo contraditório, voltem me conclusos para 

deliberação quanto a produção de prova pericial ou julgamento do feito 

subsistente no estado em que se encontra.Intimem-se. Cumpra-se.

De consequência, nos termos dos art. 356, II, c/c art. 487, I, ambos do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos ao reconhecimento da 

cobertura securitária, indenização por danos morais em face da negativa 

da cobertura securitária e aplicação da prorrogação da operação de 
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crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR formulados por Neiva 

Novello Argenta em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S.A. e Banco do Brasil S.A., extinguindo-se parcialmente o feito com 

resolução do mérito, somente em relação a tais pedidos. Considerando o 

exaurimento dos pedidos em face da requerida Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil S.A, determino sua exclusão do polo passivo após o 

decurso do prazo recursal.A título de sucumbência, e considerando o 

julgamento parcial do feito, condeno a requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do 

valor da causa, somente em favor do patrono da seguradora 

requerida.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

S/A, destacando-se que o feito prossegue em relação a prorrogação pela 

Circular nº 46/2018-BNDES e em face do requerido Banco do Brasil 

S/A.Outrossim, em prosseguimento do feito e considerando-se que a 

análise quanto ao direito do autor para liquidação e renegociação do débito 

nos termos da Circular SUP/AOI nº 46/2018-BNDES, não se encontra 

madura, prossigo com o saneamento do feito em relação a tal matéria.Com 

efeito, inexistindo outras questões processuais, julga o feito saneado, e 

fixo como ponto controvertido a exigibilidade junto ao requerido Banco do 

Brasil S/A da renegociação do débito do autor nos termos da Circular nº 

46/2018-BNDES e o preenchimento dos requisitos legais previstos em tal 

resolução, com destaque, para: I) comprovação da incapacidade de 

pagamento em consequência de frustração de safra por fator adverso, 

consistente na frustração da safra de 2016/2017 em razão das fortes 

chuvas excessivas. II) Demonstração de viabilidade econômica das 

atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento das 

operações de composição.Quanto aos meios de prova, com fulcro no 

principio da cooperação, antes de determinar a realização de dispendiosa 

prova pericial, reputo necessária a apresentação dos seguintes 

documentos pelas partes e terceiros.Assim, determino:I – Intime-se o 

BNDES para que informe se o Banco do Brasil S/A se encontrava ou se 

encontra credenciado para operar junto à linha de crédito BNDES 

Automático – Projetos de Investimento (BNDES Pro-CDD AGRO) entre 2015 

e a presente data, bem como se aderiu ao programa de crédito previsto na 

Circular n.º 46/2018-SUP/AIG.II – Intime-se a instituição financeira 

requerida para que apresente, no prazo de 30 dias, a documentação 

atinente a fiscalização realizada sobre as operações objeto do presente 

feito ou justifique a não realização da fiscalização, nos termos do MCR.III – 

Intime-se a autora para que no prazo de 60 dias apresente a 

documentação apta a permitir a exploração rural objeto do financiamento e 

comprovar a existência da área (matricula dos imóveis, contratos de 

arrendamento vigentes e validos atinente a área de terceiros e respectivo 

CAR da totalidade das áreas exploradas), bem como comprove a área 

plantada e eventual rentabilidade nas safras de 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020, apresentando respectivas notas fiscais do produto obtido com 

a venda das mencionadas safras, bem como detalhe as demais 

operações de crédito que oneram sua atividade.Por fim, sem prejuízo de 

tais determinações, as partes deverão consignar interesse na realização 

de prova pericial tanto para apuração das causas que afetaram a 

capacidade de pagamento da autora, bem como a viabilidade econômica 

de sua operação.Após a manifestação das partes e apresentação dos 

documentos, oportunizando-se sempre amplo contraditório, voltem me 

conclusos para deliberação quanto a produção de prova pericial ou 

julgamento do feito subsistente no estado em que se encontra.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 276111 Nr: 5779-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBERT MAURO DA SILVA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VIELA - OAB:16.261, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24.324, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228

 Considerando-se a publicação da Portaria Conjunta n.º 147, de 16 de 

março de 2020, que fixou, dentre outras medidas sanitárias necessárias à 

contenção da disseminação do COVID-19, conhecido como coronavírus, a 

suspensão das audiências, sessões plenárias pelo Tribunal do Júri, 

inclusive, de réus presos (art. 10, inciso III), pelo prazo de 15 dias, 

redesigno a audiência para o dia 25 de junho de 2020, às 11h.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285628 Nr: 13580-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINS PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Ana Paula Martins Parente Filiação: Antonio Pereira 

Parente e Rosangela Aparecida Martins, data de nascimento: 03/09/1998, 

brasileiro(a), solteiro(a), menor, Endereço: Estrada Triangulo, 55 - Após O 

Calcário, Bairro: São Jorge, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para o fim de CONDENAR a ré ANA PAULA 

MARTINS PARENTE, já qualificada nos autos, como incurso nas penas dos 

no art. 180, caput, do Código de Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006

DOSIMETRIA Do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré exibe maus antecedentes 

criminais, no qual não será valorado; a quantidade e natureza da droga 

apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a 

exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos em 

poder da ré 102,860g de pasta base de cocaína; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime 

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias 

estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos 

elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, 

porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração 

negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Dessa forma, 

verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável a ré 

passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia 

multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época 

dos fatos. Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante prevista 

no art. 65, inciso I, ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, 

motivo pelo qual retorno a pena em formação em seu mínimo legal, fixando 

a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, Estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) 

do salário mínimo vigente, à época dos fatos. Na terceira fase da 

dosimetria da pena, se faz presente uma causa de diminuição de pena 

prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, razão pela qual, em observância 

ao regramento estatuído pelo referido dispositivo, diminuo a pena em seu 

patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um 

trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. Para a fixação do 

número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 

59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o 

valor do dia-multa a situação econômica individual da ré, a teor do 

explicitado no art. 60, todos do Código Penal. Do crime previsto pelo art. 

180, caput, do CP. A pena para o delito previsto no art. 180, caput, do CP é 

de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: a 
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culpabilidade da acusada normal à espécie; a ré não exibe maus 

antecedentes criminais; inexistem elementos para se aferir sua conduta 

social; da mesma forma, não constam informações específicas sobre a 

personalidade do acusado; as circunstâncias do delito devem ser tidas 

como normais à espécie; o motivo do delito deve ser tido como normal à 

espécie; as consequências do crime são normais à espécie; o 

comportamento da vítima não influenciou na prática do delito. Ponderadas 

todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 

1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. Na 

segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao 

valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. 

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual encerro a pena definitiva a ré ANA PAULA MARTINS 

PARENTE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos. Para a fixação do número de dias-multa 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já 

discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica 

individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. 

Do concurso material de crimes (Art. 69 do CP) Em sendo aplicável a regra 

disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica a ré ANA 

PAULA MARTINS PARENTE condenada, definitivamente, à pena de 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente no país à data dos fatos. Para a fixação do número de dias-multa 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da 

Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a 

situação econômica individual da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos 

do Código Penal. Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em 

REGIME ABERTO. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, em 

razão do quantum de pena aplicada. Preenchidos os requisitos, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem 

especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Feita a substituição, não há falar em sursis. Do perdimento dos bens 

apreendidos. A respeito da apreensão de bens, os artigos 62 e 63 da Lei 

11.343/2006 dispõem, respectivamente:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 

de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 

Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de 

polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de 

legislação específica.” “Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz 

decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, 

sequestrado ou declarado indisponível.”

 No caso em apreço, restou demonstrado por meio dos depoimentos dos 

policiais e demais provas coligidas nos autos que a acusada, de fato, 

praticava a mercancia das substâncias espúrias, sobretudo, no que tange 

a vultosa quantidade de droga apreendida, evidenciando, portanto, 

prejuízos à sociedade e os enormes males à saúde e à entidade familiar. 

Logo, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o 

perdimento de alguns bens e objetos apreendidos listados no termo de 

apreensão de fl. 19, que deverá ser efetivamente cumprido após o trânsito 

em julgado da presente sentença: a) Determino o perdimento dos valores 

apreendidos à fl. 19 e depositados à fl. 25, os quais devem ser 

transferidos para o FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, consoante art. 

63, caput e §1º, da Lei 11.343/06;

b) Com relação às substancias entorpecentes apreendidas à fl. 19 poderá 

a Autoridade Policial optar em proceder de acordo com o art. 1.498, §2º, 

da CNGC ou ainda, de acordo com os arts. 50 e 50-A da Lei de Drogas; c) 

Pertinente ao aparelho celular marca Motorola prata com capa preta, 

determino a destruição de quaisquer dispositivos que comportem 

armazenamento de dados, tais como chips e cartão de memória a ele 

integrado, a fim de preservar a intimidade de seu proprietário. Em seguida, 

se estiver em bom estado de conservação, proceda-se com a doação 

destes em prol do Lar dos Idosos de Tangará da Serra/MT, lavrando-se o 

pertinente termo de doação. Caso contrário, desde já, determino a sua 

destruição; d) Determino a destruição do item descrito nº 8. e) Determino 

que seja feita a devolução dos itens descritos nº 5 para a ré. f) Determino 

que seja feita a doação do item descrito nº 6 para a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais-APAE. Isento a ré do pagamento das custas e 

despesas processuais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências:

a) Lance o nome da ré no rol dos culpados. b) Expeça-se guia de 

execução definitiva da condenada. Certificado o trânsito em julgado 

apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória. c) 

Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

d) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão. e) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291162 Nr: 17930-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TEIXEIRA BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE TEIXEIRA BASILIO, Filiação: Gilda 

Evangelista dos Santos Basilio e Geraldo Teixeira Basilio, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12/04/2018, no sítio Santa Rita, situado no 

Assentamento Antonio Conselheiro, o denunciado, com consciência e 

vontade, ofenderam a integridade corporal da vítima, causando-lhe as 

lesões constatadas nas fotografias e auto de exame de corpo de delito, 

gerando perigo de vida, sendo denunciado como incurso no artigo 129, 

§1º, incisos II e III do Código Penal, c.c. artigo 1º, inciso II, c,c, §§ 3º e 4º, 

inciso I, da Lei 9455/1997, c.c. artigo 147, caput, por duas vezes do 

Código Penal, e artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/03, por diversas vezes, 

em continuidade delitiva, todos em concurso material de delitos.

Despacho: Autos nº: 17930-53.2018.811.0055.Código Apolo nº: 

291162.Vistos etc.1) Não obstante o pleito ministerial de citação por edital, 

este Juízo, buscando localizar o atual paradeiro do acusado, procedeu-se 

à consulta nos sistemas disponíveis (SINESP-INFOSEG), logrando êxito em 

colher possível endereço do réu, conforme documento ora juntado (fls. 

229). Bem por isso, DEPREQUE-SE a citação do acusado, nos exatos 

termos da decisão de fls. 182/182 verso.2) Após, aportando nos autos 

informação positiva acerca do cumprimento da(s) missiva(s) e certificado 

o transcurso do prazo sem apresentação de resposta, NOMEIO a 

Defensoria Pública para apresentação de resposta, no prazo legal, 

ENCAMINHANDO-SE os autos àquela instituição.3) Noutra hipótese, a 

tentativa de citação pessoal do acusado reste negativa, na forma 

determinada no item “1”, CITE-SE o réu por edital, visando apresentar 

defesa no prazo legal, sendo certo que, caso permaneça inerte, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise dos pleitos do MPE de fls. 227/227 

verso.4) CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS.Tangará da 

Serra, 17 de dezembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 16 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216222 Nr: 6848-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Pablo Ribeiro da Silva, Rg: 24475165 SEJS MT Filiação: 

Sebastiao Carlos Ribeiro e Jocelma Silva dos Santos, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Humaita, N°493, Bairro: Centro, Cidade: Santa Carmem-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Cientificando-o(s) de que decorrido o prazo 

sem resposta, será nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante 

nesta Comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 6848-93.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 216222.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando que o réu Pablo Ribeiro da Silva não foi 

encontrado para ser pessoalmente citado, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet de fls. 55/55 verso, razão pela qual, nos termos 

do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, 

CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze 

(15) dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) 

dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) 

dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma 

unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

3) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, considerando que o MPE já se manifestou às fls. 55/55 

verso, FAÇAM-ME os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242764 Nr: 11023-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jucimar da Silva de Oliveira Filiação: Eduardo Alves de 

Oliveira e Maria dos Anjos Silva, data de nascimento: 25/09/1994, 

brasileiro(a), natural de Tangara da serra-MT, , desempregado, Endereço: 

Rua 09, S/n Proximo A Loja do Ilson, Bairro: Vila Esmeralda, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Cientificando-o(s) de que decorrido o prazo 

sem resposta, será nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante 

nesta Comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 11023-96.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 242764.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando que o endereço fornecido pelo Parquet 

às fls. 52 dos autos, aparentemente, é o mesmo logradouro percorrido 

pela Oficial de Justiça, conforme certificado às fls. 50, DEFIRO 

parcialmente a manifestação do Parquet, razão pela qual, nos termos do 

art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o 

acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) 

dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma 

unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

3) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, considerando que o MPE já se manifestou às fls. 52/52 

verso, FAÇAM-ME os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Após, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 30 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA SOBRINHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001128-89.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADRIANO 

PEREIRA SOBRINHO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS 

GHISI POLO PASSIVO: ROBERTO JOSE DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 19 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JUDAI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000020-59.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANGELO JUDAI JUNIOR 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e não havendo preliminares, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é a inversão do ônus da prova, com fundamento no 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presentes os requisitos da 

verossimilhança e hipossuficiência em relação à autora. Vejamos: Em 

síntese, o autor narra que possui relação jurídica com a ré (cadastro nº 

5580027200.) desde 2013. Afirma que aderiu ao programa de vantagens 

TUDO AZUL baseado no acúmulo de PONTOS, decorrentes de aquisição 

de serviços da Azul ou produtos e serviços de parceiros, pontos estes 

que podem ser utilizados para troca por produtos ou serviços ofertados 

pela Azul e suas subsidiárias. Alega a parte autora por ter realizados 

inúmeras viagens, transferidos pontos de parceiros bem como a adesão 

CLUBE TUDO AZUL acumulou ao longo dos anos 70.000 (setenta mil) 

pontos. O autor afirma que houve uma compra de uma passagem aérea 

com origem de Manaus (MA) com destino a Belo Horizonte (BH), com a 

utilização de 32.000 (trinta e dois mil) PONTOS, entretanto, a parte autora 

não realizou a referida transação. Neste contexto, salienta ter buscado a 

solução administrativa para a contenda, realizou diversos telefonemas, 

bem como realizou reclamação no call center da ré, aduz que teve que 

interromper por várias vezes a sua rotina, realizou 05 chamadas e 

permaneceu 142 minutos ao telefone, aduz que o autor obteve informação 

de que os pontos seriam estornados na conta, entretanto, não houve a 

devolução dos créditos sob o argumento que não foi constatada fraude na 

emissão do bilhete, porque teria ocorrido confirmação da compra através 

do número do telefone do autor, mesmo número que consta do cadastro 

no site. Neste contexto, considerando a grave falha na prestação de 

serviços, pleiteia a restituição dobrada dos pontos indevidamente 

cobrados e compensação por danos de ordem moral no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). A ré, em sua contestação, afirma que a 

transação ocorreu por meio do número de telefone do autor, razão pela 

qual a ré não identificou a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, 

razão pela qual inexistiria fundamento jurídico para o dever de indenizar, 

por fim, pugna pela improcedência da demanda. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, reputo assistir razão ao autor. Neste caso, havendo a 

negativa de transação, cabe à ré a comprovação que, efetivamente, fora 

o requerente que realizou a compra do bilhete que resultou nos descontos 

de pontos do programa TUDO AZUL da conta do Autor, uma vez que a ré 

possui condições de averiguar de onde fora efetuada a transação, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Entretanto, a ré, em sua defesa, nenhum documento idôneo 

apresentou para justificar a referida transação. Anoto, ademais, que a 

mera apresentação de “telas sistemicas”,[1] destituído de outras provas, 

não se traduz em prova apta a demonstrar que o autor comprou a 

passagem com os PONTOS TUDO AZUL, bem como houve a confirmação 

da compra pelo número de telefone do autor, e, por essa razão, são 

imprestáveis a demonstrar a suposta relação jurídica entre as partes. 

Neste ínterim, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar 

verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que inexistem 

provas contundentes da compra do bilhete, motivo pela qual se constata a 

existência de fraude perpetrada por terceiros no presente caso. Diante 

dessas particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz 

apto a ensejar as cobranças de PONTOS na conta do autor. Aliás, é 

oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta 

exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor 

responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência 

desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se 

o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Nesse sentido, os 

entendimentos jurisprudenciais: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA 

DE FIDELIDADE. UTILIZAÇÃO DE PONTOS POR TERCEIRO. INVERSAO DO 

ONUS DA PROVA E PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. 1 – Na forma do 

art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. 2 – Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Em 

face da qualidade da segurança ofertada pela ré (art. 14 do CDC), e diante 

da ausência de indícios de que a autora tenha autorizado a emissão de 

bilhete em sua conta do programa de fidelidade, é de se concluir que 

houve utilização fraudulenta dos pontos por terceiro. 3 – Programa de 

fidelidade. Fraude. A empresa mantenedora do programa de fidelidade 

responde pelos danos decorrentes de fraudes de terceiro. Precedentes 

na Turma (ACJ 20110112170436ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, Relator 

Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2ª Turma) 4 – Recurso 

conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados 

em R$300,00, pelo recorrente vencido. RECURSO INOMINADO 

0706623-34.2014.8.07.0016SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator Juiz AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA Brasília (DF). Data do Julgamento: 07 de Julho de 

2015. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE 
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COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS E RESSARCIMENTO 

DOS DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVAAFASTADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA GOL. 

MESMO GRUPO ECONÔMICO E PARTICIPANTE DA CADEIA DE 

FORNECEDORES. PROGRAMA SMILES. FRAUDE NA EMISSÃO DE 

BILHETES. MILHAS UTILIZADAS POR TERCEIRO. FRAGILIDADE DO 

SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS 

MILHAS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO EM 

R$QUANTUM 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA 

MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recursos desprovidos. esta 2ª Turma Recursal - DM92 

resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de GOL 

LINHAS AÉREAS S/A, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - 

Não-Provimento, em relação ao recurso de SMILES”.(TJPR - 2Âª Turma 

Recursal - DM92 - 0000007-02.2016.8.16.0166 – Terra Boa - Rel.: Marcelo 

de Resende Castanho - J. 19.04.2017). [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Assim, considerando ser a ré responsável pela subtração de 

PONTOS do programa TUDO AZUL na conta do autor e pela grave falha na 

prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos 

desta negligência sejam devidamente reparados, consistente na 

devolução de PONTOS na forma dobrada. Neste contexto, as provas 

trazidas aos autos são aptas a demonstrar a responsabilidade da ré pelos 

prejuízos sofridos pelo autor. Realmente, não se duvida que a situação 

vivenciada pelo autor, consoante narrado na inicial, é capaz de causar 

sofrimento, indignação, constrangimento, revolta, ou seja, é capaz de 

desencadear no íntimo dos ofendidos uma série de sentimentos negativos 

que têm repercussão direta em seus estados anímicos. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando 

perda do tempo útil para a resolução da contenda, haja vista, o autor foi 

privado de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que 

melhor lhe aprouvesse, submetendo-se a diversas ligações tendo 

dispendido 142 (cento e quarenta e dois) minutos, a intermináveis 

percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação de 

serviços da ré. Importa ressaltar, ainda, que, in casu, o ato passível de 

indenização por danos morais deriva do tempo perdido pelo autor, ante a 

renitência da requerida em solucionar o problema. Outrossim, de plena 

aplicação aqui precedentes jurisprudenciais da chamada “teoria do desvio 

produtivo do consumidor”, segundo a qual, há caracterização de dano 

extrapatrimonial pelo tempo que o consumidor destina à solução de seus 

problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras, 

sem que tenha um satisfatório atendimento para a solução do imbróglio. 

Importante ressaltar, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor está 

bem assentada na Doutrina e encontrou acolhida na Jurisprudência. 

Anota-se o mais recente precedente do STJ, publicado em 25/ABRIL/2018, 

Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, na 3ª Turma, AREsp 

1.260.458/SP . RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de 

mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento 

indevido de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de 

falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero 

aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso negocial. 

Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido Nesse sentido, os entendimentos jurisprudenciais: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA – PERDA DO TEMPO ÚTIL - Autor que, por diversas 

vezes, solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia fixa, 

provenientes de dois contratos, sem sucesso – Empresa ré que, 

ignorando as diversas solicitações, passou a efetuar ligações de 

cobrança e enviar correspondências ao autor, ameaçando inserir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito – Cobrança indevida, aliada ao 

desgaste do autor em solicitar inúmeras vezes o cancelamento do serviço, 

o que acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil – Falha na 

prestação de serviços da ré - Responsabilidade objetiva do fornecedor - 

Risco da atividade – Dano moral configurado. (...). (TJSP 

1010736-94.2016.8.26.0068, Relator: Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Julgamento: 17/01/2018, Data de Publicação: 

17/01/2018). RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DEVER DE 

INDENIZAR. 1. Negada a contratação pelo consumidor, compete à 

instituição financeira comprovar a origem da dívida. 2. O descaso do 

fornecedor para com a solução dos problemas relatados pelo consumidor 

na esfera administrativa acarreta-lhe "perda de tempo útil" ou "perda de 

tempo livre", lesão imaterial que demanda reparação a título de danos 

morais. (TJ-SC, RI: 0803193-13.2012.8.24.0038, Relator: Caroline 

Bündchen Felisbino Teixeira, Quinta Turma de Recursos – Joinville, Data 

de Julgamento: 16/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE 

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS PARA PEDÁGIOS E 

ESTACIONAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. TENTATIVA DE CONTATO. NÃO ATENDIMENTO ÀS 

RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR POR VIAS ADMINISTRATIVAS. 

INEFICIÊNCIA DO CALL CENTER. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0028367-64.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernanda Bernert 

Michelin J. 07.06.2018) (grifei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil) reais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar a ré na 

devolução de 32.000,00 (trinta e dois mil) pontos no cadastro do Autor nº 

5580027020, no Programa Tudo Azul, na forma dobrada, ou seja, o valor 

de 64.000,00 (sessenta e quatro mil) pontos; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais ao autor, a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da primeira cobrança indevida (Súmula 54 – 
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STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 – STJ). Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de Março de 2020. 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito [1] Recurso Inominado nº.: 

1001664-04.2018.811.0045 Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do 

Rio Verde Recorrente(s): EMANUELA VASCONCELOS COUTINHO VALIDO 

Recorrido(s): VIVO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 30/09/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTEMICAS– PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1001664-04.2018.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019) Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDO ANTONIO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

É possível inferir pelos documentos juntados que o reclamante 

efetivamente está sendo cobrado na fatura com vencimento aos 

08/01/2019, por provável recuperação de consumo na Unidade 

Consumidora nº 6/34763-3. Nesse aspecto, não se pode olvidar o que 

estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima a 

possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. Assim, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra pleno respaldo 

quando há o inadimplemento de faturas relativas ao consumo efetivo e 

atual. No entanto, a torrencial jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça, vem entendendo de forma pacífica que a suspensão 

não encontra justificativa quando relativa ao inadimplemento de obrigação 

referente a recuperação de consumo. A documentação coligida aos autos 

pela reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é oriundo de 

lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude (Id 30428024), 

ainda não plenamente demonstrada. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de que a energia elétrica é serviço essencial, daí surgindo prejuízos 

irreparáveis caso venha ser interrompido. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois 

fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar está 

calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza 

a sua concessão inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a 

presente medida está sendo deferida somente em relação ao valor do 

consumo faturado da fatura com vencimento no dia 28/01/2019, no valor 

de R$ 341,01, pois somente este débito está em discussão nestes autos, 

sendo que eventuais inadimplementos e corte de energia por outras 

faturas posteriores não estão acobertados por esta medida. Evidente que, 

para que o fornecimento de energia elétrica se mantenha, deverá a 

reclamante promover o regular pagamento de todas as faturas a serem 

emitidas constando o consumo efetivo aferido, sem o que está legitimada a 

suspensão do serviço. Pelos mesmos fundamentos, deve ser deferido 

também o pedido e abstenção de inscrever o nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. O fumus boni iuris está configurado na alta 

probabilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome do reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. Diante disto, reconheço a probabilidade de 

êxito na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida 

a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Verifico a 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com estas 

razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, 

para o fim de determinar a suspensão da cobrança do débito em debate, 

bem como para determinar à reclamada que se abstenha de efetuar a 

suspensão do serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/34763-3 pelo não pagamento da fatura com vencimento aos 28/01/2019, 

no valor de R$ 341,01, e para determinar a retirada do nome do reclamante 

dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, 

entre outros) com relação ao débito objeto da presente demanda. 

Oficie-se ao cadastro de inadimplentes para exclusão. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 
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referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SESTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVENILDO LOPES (REQUERIDO)

SILVANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES OAB - MT24265/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001351-13.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADEMIR SESTARI 

REQUERIDO: AVENILDO LOPES, SILVANO VISTOS Justifico a demora na 

prolação desta sentença em razão do grande acúmulo de processos 

conclusos para sentença, bem como em razão da necessidade de 

priorizar o julgamento de processos que estão inseridos na Meta 2 CNJ 

2018 e 2019. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Rejeito o pleito referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE: Entendo pela rejeição da preliminar, uma vez que 

segundo dispõe o artigo 10 da Lei nº 9.099/95, não se admitirá, no 

processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. 

Não há outras preliminares a enfrentar, irregularidades a sanar ou 

nulidades a declarar. Avanço à análise do mérito da pretensão. Tratam os 

autos de indenização por danos morais e materiais de corrente de 

acidente de trânsito que resultou em danos ao requerente que, no 

momento do acidente, era passageiro do taxi de propriedade do requerido. 

Pois bem. Verifica-se incontroverso o acidente envolvendo as partes e 

que o requerido é proprietário do taxi e o requerente é o passageiro do 

veículo. Para a solução da lide é conveniente a lição de caio Mário da Silva 

Pereira: "A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito 

codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência 

daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à 

pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro"(in 

responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85). 

Todavia, no caso em exame aplica-se a responsabilidade do transporte de 

passageiros por taxi, que tem características semelhantes à 

responsabilidade objetiva dos concessionários de serviço público, 

conforme prescreve o art. 734 do Código Civil: "Art. 734. O transportador 

responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 

bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade." Sobre o tema, leciona Rui Stoco: "O 

serviço de táxi - seja explorado através de empresa constituída que 

contrata seus motoristas, seja cooperativa, ou a pessoa física e individual 

- constitui atividade peculiar de prestação de serviços de transporte 

público. Ocorre que esse serviço, embora seja de natureza contratual, 

pois o passageiro contrata com o taxista o que se convencionou chamar 

de 'corrida', não constitui atividade privativa do Estado, como se dá com o 

transporte público e coletivo de passageiros, que o particular pode 

explorar apenas mediante autorização, concessão ou permissão (CF/88, 

art. 21, XII, e). Diante disso, não há falar em incidência do art. 37, § 6º, da 

Carta Magna, que responsabiliza objetivamente não só as pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, de sorte que 

- sob esse aspecto - não havendo equiparação, inexistirá a 

responsabilidade sem culpa no preceito internada, sob o pálio da teoria do 

risco administrativo. Ocorre, porém, que o art. 734 do CC, ao tratar do 

contrato de transporte de pessoas e coisas, também estabelece a 

responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. Por 

força desse preceito, se, por um lado, não há como admitir a incidência do 

Código do Consumidor, por outro, também essas empresas e profissionais 

exploradores de serviços de táxi respondem objetivamente, independente 

de culpa. Diante disso, a responsabilidade dessas pessoas ocorrerá se o 

contrato de transporte, que impõe obrigação de resultado, não for 

adequadamente cumprido ou for descumprido. Impõe-se esclarecer que 

incide a cláusula de incolumidade, pois o passageiro e seus bens 

pessoais transportados ficam sob proteção do transportador durante todo 

o percurso. (Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 

8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.487). Assim, 

desde que comprovado o dano decorrente da conduta do motorista e 

proprietário do táxi, resta configurado o dever de indenizar, 

independentemente de culpa. Neste sentido é o entendimento do TJMG, “in 

verbis”: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE TÁXI. CONTRATO 

DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO UTILIZAÇÃO DO 

CINTO DE SEGURANÇA. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 730, 734 E 738, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1 - Para a caracterização da 

responsabilidade do transportador em relação ao passageiro, prescindível 

a verificação de culpa, bastante o nexo de causalidade entre o prejuízo 

sofrido e a atividade de transporte, só elidível por força maior. [...] (TJMG. 

Ap. Cível nº 1.0707.05.102564-1/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 

DJ. 11-5-2011). O requerido alega que o acidente decorreu de caso 

fortuito, eis que o veículo a frente não havia dado a seta. Nos termos do 

artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é responsabilidade do conduto 

do veículo dirigir com atenção, tendo o domínio do seu veículo e tomando 

os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Sendo assim, ainda 

que o acidente tenha decorrida da ausência de sinalização do veículo, 

sendo o motorista profissional do transporte de pessoas, está 

caracterizado o risco do negócio, já que a responsabilidade do 

transportador é pela incolumidade do passageiro, que deve ser levado em 

segurança até o local do destino. Neste sentido, muito bem ilustra Rui 

Stoco: "O dever de cuidado e atenção está ínsito na legislação de 

regência, máxime em condições adversas que exigem cautelas 

redobradas, redução da velocidade permitida e completo controle do 

veículo. (Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª. 

ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1603). Neste 

sentido, induvidosa a configuração do dano moral, uma vez que as provas 

produzidas confirmam os fatos narrados na inicial, quais sejam, o acidente 

de trânsito que causou ferimentos ao requerente. Esses transtornos 

caracterizam o dano moral, que é o prejuízo decorrente da dor imputada a 

uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus 

sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na 

esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Conclui-se, pois que o 

requerido não logrou êxito em demonstrar os fatos desconstitutivos do 

direito do requerente. Em situações semelhantes, a iterativa jurisprudência: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - TÁXI - PASSAGEIRO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -ÔNUS DA PROVA - 

QUANTUM - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EXCLUÍDA Nos 

termos do art. 734 do CC, "o transportador responde pelos danos 

causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de 

força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de 

responsabilidade." Os transtornos decorrentes de acidente de trânsito 

caracterizam o dano moral, que é o prejuízo decorrente da dor imputada a 

uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus 

sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na 

esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o 

seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor 

e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. A 

responsabilidade da seguradora se limita à cobertura da apólice. (TJ-MG - 

AC: 10024077656585001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 22/02/2013) Comprovados os danos, deve o 

respectivo prejuízo ser ressarcido por seu causador. Resta aferir o valor 

suficiente para o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado 

pelo reclamante. É de se ressaltar que a fixação do valor a título de danos 

morais não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados 

para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser este imensurável. 

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a 

prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma 
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correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os 

princípios que norteiam a valoração do dano moral, tais como: a posição 

social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor e a extensão da 

dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito do ofendido. Ao 

mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe 

despercebido, coibindo a conduta negligente do agente ofensor. O 

quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a 

justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa 

do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu. A 

jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que 

este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do 

dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade 

e da solidariedade. O dano imaterial, implica destacar que a indenização 

não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, 

haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um 

valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. (STJ. 

REsp 785835, Rel. Ministro Luiz Fux, DJU 02/04/2007) Na fixação do 

montante indenizável, portanto, deve-se considerar, além da posição 

social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau de dolo ou 

culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o caráter 

pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre que a 

indenização por dano moral não pode erigir-se em causa determinante de 

enriquecimento sem causa. Em assim sendo, o julgamento mais justo e 

equânime de acordo com o que consta dos autos, é a procedência do 

pleito inicial, no sentido de condenar a reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelos danos 

extrapatrimoniais (morais). Ademais, quanto ao dano material pleiteado 

decorrente das despesas médico-hospitalares verifico que restou 

devidamente comprovado nos autos, situação pela qual entendo pela 

procedência do pedido. Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para condenar os reclamados no 

pagamento a reclamante do valor de R$ 996,00 (novecentos e noventa e 

seis reais) a título de danos materiais, e do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos extrapatrimoniais (morais). Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. O valor fixado para ressarcimento dos danos patrimoniais deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento 

da ação, bem como de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a 

data do fato, posto tratar-se de mora ex re, como assaz determina o art. 

398, do Código Civil de 2002, e a Súmula nº 54, do C. Superior Tribunal de 

Justiça: ”Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual”. O valor fixado para ressarcimento dos 

danos extrapatrimoniais (morais) deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, que coincide com a 

data da prolação desta sentença, bem como de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês desde a data da citação (Súmula nº 362 do STJ). Fixo os 

juros legais em 1% ao mês, com base no art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJE. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1002711-46.2019.8.11.0055. REQUERENTE: GILBERTO JULIO TREVISOL 

REQUERIDO: HYUNDAI CAOA - CUIABA, HYUNDAI MOTOR BRASIL 

MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA Vistos, Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Gilberto 

Julio Trevisol em desfavor de Hyunday CAOA do Brasil Ltda. e Hyunday 

Motor Brasil Montadora de Automoveis Ltda., todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Sustenta a parte autora que é 

proprietária do veículo HYNDAI IX35, ano/modelo 2017/2018, placa 

QBM2026, Chassi: 95PJV81DBJB048629, Renavam: 011226892222, cor 

branco, adquirido em julho de 2017, com 5 anos de garantia. Aduz que 

todas as revisões foram regularmente realizadas no veículo, contudo, em 

25/08/2019, ao chegar a sua residência, conjuntamente com sua esposa, 

o veículo perdeu força não sendo possível finalizar o trajeto. Com isso, no 

dia seguinte (26/08/2019), contatou a assistência da seguradora para o 

envio do veículo através do guincho até a sede concessionaria requerida, 

localizada há 250 km de sua residência, para realização de diagnóstico do 

problema constatado. Passados 4 (quatro) dias da entrada do veículo na 

concessionária, recebeu o resultado de que o problema da perca de força 

do motor seria em decorrência de danos causados ao catalisador e 

coletor do automóvel, sendo que tais problemas não seriam abrangido pela 

garantia contratual visto que decorrente de uso de combustível de má 

qualidade, sendo lhe passado, em 11/11/2019, o orçamento para 

substituição das peças necessárias conforme orçamento anexo, no valor 

de R$ 14.007,21. Aduz que em 12/9/2019 autorizou o reparo no veículo e 

em 21/10/2019, foi contatado sendo informado que o veículo 

encontrava-se reparado. Entretanto, ao dirigir-se à sede da 

concessionária requerida, em 23/10/2019, e acionar a partida no 

automóvel, este apresentou barulho atípico o que impossibilitou a retirada 

do veículo em razão do novo problema constatado, estando até a presente 

data sem poder usufruir de seu bem visto que as requeridas não 

repararam seu veículo a contento e não apresentaram qualquer 

justificativa em relação aos problemas constatados e nada foi resolvido, o 

que lhe estaria causando diversos transtornos à sua vida cotidiana. 

Assim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para determinar aos 

requeridos que realizem e finalizem o conserto do veículo com fixação de 

prazo para entrega do bem. No mérito requer a confirmação da liminar de 

obrigação de fazer e condenação dos requeridos nos danos morais 

suportados. Na ocasião postula, ainda, pela aplicação das normas 

consumeristas com inversão do ônus da prova e a concessão da 

gratuidade da justiça. Com a inicial vieram os documentos anexos, 

notadamente documentos pessoais do autor, documento do veículo, 

documentação do guincho, orçamentos e conversas com os preposto dos 

requeridos. Em id. 26594585, o Juízo titular declinou sua competência por 

motivo de foro íntimo. Recebido os autos, determinou-se emenda da inicial 

para apresentação do orçamento completo e legível do serviço contratado 

(id. 26776957).] Em id. 28451486 e 28451898, o requerente apresentou 

emenda à inicial com a juntada de cópia da nota fiscal e comprovante de 

pagamento dos serviços prestados para reparo do bem. Em seguida os 

autos vieram conclusos É o relato necessário. Fundamento e decido. As 

tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). O 

novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela 

antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada 

“Tutela Provisória” (NCPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies 

“Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”. Segundo vaticina Cassio 

Scarpinella Bueno: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). Como 

descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver 

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

resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbra-se a existência 

do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 201 de 654



a prova documental acostada aos autos, da qual o requerente comprova 

que seu veículo seminovo passou por conserto insatisfatório, estando o 

automóvel há mais de 4 meses em concessionária aguardando solução do 

problema, sendo que não foi informado prazo para resolução definitiva do 

defeito constatado. Destaque-se que conforme se extrai da inicial e da 

nota fiscal das peças trocadas presentes em id. 28451898, a princípio o 

problema da perca de força do veículo teria ocorrido em razão da 

utilização de combustível de má qualidade o que ocasionou em danos no 

catalisador e coletor do sistema de exaustão, contudo, após a substituição 

de tais peças, o veículo apresentou outro problema consistente em 

barulho incomum constatado na própria concessionária, o que 

impossibilitou o requerente de retirar seu automóvel em razão do reparo 

defeituoso. Há, portanto, a demonstração da aparência do bom direito, 

permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos 

trazidos pela parte autora possam ser verídicos. O perigo de dano 

irreparável é evidente, com a privação do consumidor do usufruto pleno 

do veículo adquirido junto às requeridas dados os problemas oriundos do 

suposto mau conserto e que ainda não foram resolvidos. Neste sentido é 

a jurisprudência deste Tribunal e do STJ: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - 

DEMORA INJUSTIFICADA - PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o 

fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a 

justificativa de falta de peças em estoque. A demora excessiva e 

injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo 

caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. Deve ser 

majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional 

realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC). (A.P. 

0007045-47.2015.8.11.0002, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 19/09/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AUTOMÓVEL 

SINISTRADO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO . 

DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL. TEMPO ALÉM DO 

RAZOÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MERO 

ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO DANO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, as instâncias ordinárias 

concluíram, com base na interpretação do acervo fático-probatório dos 

autos, configurado o dano moral em razão de a concessionária haver 

demorado, de forma injustificada, tempo muito superior ao razoável para 

efetuar o conserto em veículo sinistrado, de modo que apenas após 

quatro meses da data de entrega do automóvel acidentado na 

concessionária e diante de muita insistência do consumidor é que foi 

iniciada a execução do serviço. A reforma do julgado encontra óbice na 

Súmula 7/STJ . 2. É possível a intervenção desta Corte de Justiça para 

reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos 

em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou 

exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da 

sua fixação em R$ 20.000,00. 3. Agravo interno não provido" (STJ. AgRg 

no AREsp 572.875/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Publicado no 

DJE em 16/09/2015). Diante do exposto, atentando-se ao preenchimento 

dos requisitos legais e pelos fundamentos supra, defiro a tutela de 

urgência postulada para determinar às requeridas que realizem/concluam 

o conserto o veículo HYNDAI IX35, ano/modelo 2017/2018, placa 

QBM2026, Chassi: 95PJV81DBJB048629, Renavam: 011226892222, cor 

branco, de propriedade do requerente, às expensas da garantia, visto que 

inconclusivo o motivo do problema constatado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ressalta-se que em caso de descumprimento da medida deferida 

será aplicada multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse 

preceito cominatório ao valor de R$ 20.000,00. Outrossim, recebo a 

petição inicial, visto que preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil. Por conseguinte, designe-se a audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também da liminar concedida e para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95), 

bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá 

a partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável 

no referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência 

de instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de 

produzir provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de 

resposta escrita ou oral será a data da audiência de instrução e 

julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se 

e se cumpra, com urgência. Às providências. Tangará da Serra/MT, 4 de 

fevereiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE BARBOSA CAVALCANTI (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO GADELHA PIMENTEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001136-66.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO GADELHA PIMENTEL DE MORAES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCOS CARDOZO DALTO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 19 de março de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARETA CRISTINA MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001111-53.2020.8.11.0055. AUTOR: ARETA CRISTINA MARQUES DO 

AMARAL REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 
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da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para 

concessão da tutela de urgência. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia na demonstração segura do adimplemento do débito em 

questão, sendo, a princípio, indevida a inserção e permanência do nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos 

anexados à inicial demonstram que efetivamente ocorreu o pagamento do 

débito que ensejou a inscrição noticiada. Essa conclusão resulta da 

análise dos comprovantes de pagamento anexados e do documento do ID 

30464599, que confirma a narrativa do reclamante no sentido de que 

efetuou o pagamento do débito remanescente apontado pela própria 

reclamada. Referidos documentos demonstram, inclusive, que a inscrição 

ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se considerar adimplida a 

obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. Portanto, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001111-53.2020.8.11.0055. AUTOR: ARETA CRISTINA MARQUES DO 

AMARAL REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para 

concessão da tutela de urgência. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia na demonstração segura do adimplemento do débito em 

questão, sendo, a princípio, indevida a inserção e permanência do nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos 

anexados à inicial demonstram que efetivamente ocorreu o pagamento do 

débito que ensejou a inscrição noticiada. Essa conclusão resulta da 

análise dos comprovantes de pagamento anexados e do documento do ID 

30464599, que confirma a narrativa do reclamante no sentido de que 

efetuou o pagamento do débito remanescente apontado pela própria 

reclamada. Referidos documentos demonstram, inclusive, que a inscrição 

ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se considerar adimplida a 

obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. Portanto, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 
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o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001117-60.2020.8.11.0055. REQUERENTE: EVERTON DE SOUZA 

RIZZOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de cognição sumária, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência 

almejada. O reclamante pretende a suspensão da execução do pacto pelo 

qual assumiu a obrigação de pagamento dos valores calculados pela 

reclamada, oriundos de suposta recuperação de consumo. Tendo em vista 

a enorme diferença entre o consumo efetivo que vinha sendo faturado até 

o mês em referência, é possível concluir, em juízo de rasa cognição, que 

se trata de débito pretérito e muito provavelmente decorrente de 

procedimento de recuperação de consumo não faturado. Não se pode 

olvidar o que estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando 

legitima a possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do débito subjacente que motivou a assunção da nova 

obrigação pelo reclamante, que justifica, ao menos por ora, a suspensão 

dos respectivos pagamentos. Por consequência e especialmente por se 

tratar de débito pretérito ainda em discussão, também é plausível o pedido 

para inibir a inscrição do nome do reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito e a suspensão do fornecimento do serviço. Isso porque, como dito, 

a documentação coligida aos autos pelo reclamante demonstra, ao menos 

neste Juízo de cognição sumária, que o débito é oriundo de lançamento 

por mera suspeita de ocorrência de fraude, ainda não plenamente 

confirmada. Ademais, efetivamente, o consumo faturado, objeto de análise 

neste feito, é francamente discrepante da média dos meses anteriores, e 

inequivocamente a fatura trata de débito bem anterior ao vencimento da 

obrigação que ensejou o corte. Frise-se que, em situações desse jaez, a 

jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica, no 

sentido da impossibilidade da suspensão do serviço: STJ-0503022) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 

284/STF. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. 

SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. 

SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez 

omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF. 2. 

No que tange ao dever de indenizar, a Corte local se baseou nas provas 

carreadas aos autos para concluir que há falha no fornecimento regular 

de água ensejadora de danos morais. Revisar tal entendimento demanda 

reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante 

o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser 

indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg 

no AREsp 517.793/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 18.08.2014; AgRg no AREsp 561.802/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16.09.2014 AgRg no AREsp 506.953/RJ, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13.06.2014. 4. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que não é lícito 

à concessionária interromper o serviço de fornecimento de água por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 555.768/RJ (2014/0187547-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Benedito 

Gonçalves. j. 18.12.2014, unânime, DJe 03.02.2015). STJ-0476231) 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Não se verifica a ofensa 

ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, 

fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se havendo falar em 

omissão. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera 

que não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento 

de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em 

virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. 3. A Corte local, com base nos elementos probatórios 

da demanda, consignou estar evidenciado o dano moral experimentado 

pelo autor. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal 

como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta 

Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a 

título de danos morais, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara 

afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

ocorreu no caso concreto. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, o termo 

inicial da fluência dos juros de mora, em casos de responsabilidade 

contratual, é a data da citação. 6. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 561.802/RJ 

(2014/0200276-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 09.09.2014, 

unânime, DJe 16.09.2014). O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

que o fornecimento de energia é serviço essencial, daí surgindo prejuízos 

irreparáveis caso seja interrompido o seu fornecimento. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da liminar de forma 

inaudita altera parte, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a 

medida liminar está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da 

certeza, o que autoriza a sua concessão inaudita altera parte. Pelos 

mesmos fundamentos, deve ser acolhido o requerimento para abstenção 

de inscrição do nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito. 

Também convém ressaltar que a presente medida está sendo deferida 

somente em relação ao Termo de Confissão de Dívida do ID 30482933, 

pois somente este débito está em discussão nestes autos, sendo que 
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eventuais inadimplementos e corte de energia por outras faturas 

posteriores não estão acobertados por esta medida. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a efetuar 

novamente a suspensão do fornecimento e nova inscrição nos cadastros 

de inadimplentes, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com estas razões, 

DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA liminarmente, sem ouvir a 

parte contrária, a fim de: a) suspender a execução do contrato do ID 

30482933 e, consequentemente, a cobrança das prestações fixadas no 

referido pacto; b) determinar que a reclamada se abstenha de suspender 

o fornecimento do serviço de distribuição de energia na Unidade 

Consumidora mencionada na petição inicial em razão da suspensão dos 

pagamentos ora deferida; c) determinar que a reclamada se abstenha de 

inscrever o nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito, em 

razão do não pagamento das prestações objeto do contrato. Ressalto 

mais uma vez que a presente medida está relacionada apenas ao débito 

objeto do instrumento do ID 30482933, consignando, contudo, que os 

efeitos da presente medida não se aplicam a faturas não discutidas 

nestes autos. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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1001117-60.2020.8.11.0055. REQUERENTE: EVERTON DE SOUZA 

RIZZOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de cognição sumária, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência 

almejada. O reclamante pretende a suspensão da execução do pacto pelo 

qual assumiu a obrigação de pagamento dos valores calculados pela 

reclamada, oriundos de suposta recuperação de consumo. Tendo em vista 

a enorme diferença entre o consumo efetivo que vinha sendo faturado até 

o mês em referência, é possível concluir, em juízo de rasa cognição, que 

se trata de débito pretérito e muito provavelmente decorrente de 

procedimento de recuperação de consumo não faturado. Não se pode 

olvidar o que estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando 

legitima a possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do débito subjacente que motivou a assunção da nova 

obrigação pelo reclamante, que justifica, ao menos por ora, a suspensão 

dos respectivos pagamentos. Por consequência e especialmente por se 

tratar de débito pretérito ainda em discussão, também é plausível o pedido 

para inibir a inscrição do nome do reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito e a suspensão do fornecimento do serviço. Isso porque, como dito, 

a documentação coligida aos autos pelo reclamante demonstra, ao menos 

neste Juízo de cognição sumária, que o débito é oriundo de lançamento 

por mera suspeita de ocorrência de fraude, ainda não plenamente 

confirmada. Ademais, efetivamente, o consumo faturado, objeto de análise 

neste feito, é francamente discrepante da média dos meses anteriores, e 

inequivocamente a fatura trata de débito bem anterior ao vencimento da 

obrigação que ensejou o corte. Frise-se que, em situações desse jaez, a 

jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica, no 
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de água ensejadora de danos morais. Revisar tal entendimento demanda 

reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante 

o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser 

indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg 

no AREsp 517.793/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 18.08.2014; AgRg no AREsp 561.802/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16.09.2014 AgRg no AREsp 506.953/RJ, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13.06.2014. 4. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que não é lícito 

à concessionária interromper o serviço de fornecimento de água por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 555.768/RJ (2014/0187547-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Benedito 
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fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se havendo falar em 

omissão. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera 

que não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento 

de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em 

virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. 3. A Corte local, com base nos elementos probatórios 

da demanda, consignou estar evidenciado o dano moral experimentado 

pelo autor. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal 

como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em 
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recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta 

Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a 

título de danos morais, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara 

afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

ocorreu no caso concreto. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, o termo 

inicial da fluência dos juros de mora, em casos de responsabilidade 

contratual, é a data da citação. 6. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 561.802/RJ 

(2014/0200276-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 09.09.2014, 

unânime, DJe 16.09.2014). O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

que o fornecimento de energia é serviço essencial, daí surgindo prejuízos 

irreparáveis caso seja interrompido o seu fornecimento. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da liminar de forma 

inaudita altera parte, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a 

medida liminar está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da 

certeza, o que autoriza a sua concessão inaudita altera parte. Pelos 

mesmos fundamentos, deve ser acolhido o requerimento para abstenção 

de inscrição do nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito. 

Também convém ressaltar que a presente medida está sendo deferida 

somente em relação ao Termo de Confissão de Dívida do ID 30482933, 

pois somente este débito está em discussão nestes autos, sendo que 

eventuais inadimplementos e corte de energia por outras faturas 

posteriores não estão acobertados por esta medida. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a efetuar 

novamente a suspensão do fornecimento e nova inscrição nos cadastros 

de inadimplentes, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com estas razões, 

DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA liminarmente, sem ouvir a 

parte contrária, a fim de: a) suspender a execução do contrato do ID 

30482933 e, consequentemente, a cobrança das prestações fixadas no 

referido pacto; b) determinar que a reclamada se abstenha de suspender 

o fornecimento do serviço de distribuição de energia na Unidade 

Consumidora mencionada na petição inicial em razão da suspensão dos 

pagamentos ora deferida; c) determinar que a reclamada se abstenha de 

inscrever o nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito, em 

razão do não pagamento das prestações objeto do contrato. Ressalto 

mais uma vez que a presente medida está relacionada apenas ao débito 

objeto do instrumento do ID 30482933, consignando, contudo, que os 

efeitos da presente medida não se aplicam a faturas não discutidas 

nestes autos. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 1287-31.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGISA BELLAVER, ADALGISA 

BELLARVER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40090 Nr: 409-72.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRILUCAS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.222,68 (Um mil, 

duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 611,34 (Seiscentos e onze reais e trinta e 

quatro centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

611,34 (Seiscentos e onze reais e trinta e quatro centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 666-97.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA, EUCLIDES 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA CAMARDELLA MARTINS COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13.462, MIRIAM DE MATOS 

BORGES - OAB:13462, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:MT/13.462

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 
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INTIMADA a parte Requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 733,97 

(Setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor das custas judiciais, será 

gerada a guia com o valor todas das custas, que após o pagamento 

deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102336 Nr: 22656-42.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIETRICH, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.376 OAB/GO, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - OAB:25.395 

OAB/GO, Jaco Carlos Silva Coelho - OAB:MT/15.013A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.321,02 (Um mil, 

trezentos e vinte e um reais e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 660,51 (Seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 660,51 

(Seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 3763-95.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ENGELBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 6.678,66 (Seis 

mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 3.339,33 (Três mil, trezentos e trinta e nove 

reais e trinta e três centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 3.339,33 (Três mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e 

três centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

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

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8320 Nr: 1544-37.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLAVIO P. DALTRO - OAB:7.285, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 AUTOS N.º 1544-37.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE M

PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adriane Aparecida da Silva, Cpf: 

83845623187, Endereço: R Papanduva, 352, Bairro: Jd Alvorada, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,75 

(Quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 27,35 (Vinte 

e sete reais e trinta e cinco centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 19 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003379-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA SOCIAL APORTADA AO 

FEITO.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 4321-72.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 PROCESSO Nº 4321-72.2014.811.0045 (CÓDIGO 97952).

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributos com pedido 

de antecipação de tutela” ajuizada por LEANDRO MUSSI em face do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, alegando, em síntese, que é 

proprietário de um imóvel rural de 8,0 (oito) hectares, denominado Chácara 

Mussi, registrado no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) desta Comarca 

sob o n° 2356, dispondo de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 

n° 10837622090 e Código de Imóvel Rural n° 950.173.253.782-3. Sustenta 

que não obstante o imóvel seja rural, o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT promoveu cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 

no valor de R$ 87.364,72 (oitenta e sete mil, trezentos e quatro reais e 

setenta e dois centavos), com vencimento para o dia 05 de abril de 2013, 

e de R$ 30.244,98 (trinta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa 

e oito centavos), com vencimento para 09 de maio de 2014, mesmo já 

tendo o autor realizado o pagamento do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), de modo que a cobrança se revela indevida. 

Requereu a concessão de liminar para que o requerido se abstenha ou 

suspenda a cobrança do IPTU, e consequente expeça certidão negativa 

de débitos. Ao final, requer a manutenção da liminar, para que seja 

declarada a inexigibilidade do IPTU.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 26/48.

Em atendimento à decisão de f. 50, o autor procedeu a emenda da inicial, 

retificando o valor da causa para R$ 117.609,70 (f. 52/55).

A liminar postulada foi deferida às f. 56/60.

Citado, o requerido noticiou a interposição de agravo de instrumento (f. 

66/72) e apresentou contestação e documentos (f. 96/178), onde sustenta 

a incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial, cuja área é dotada 

de infraestruturas urbanas (coleta de resíduos sólidos, energia elétrica, 

escola primária e posto de saúde), atendendo ao disposto no art. 32, § 1º, 

do CTN.

 Impugnação à contestação às f. 180/181.

 Decisão saneadora à f. 189.

 Audiência instrutória às f. 223/227.

 Prova pericial para a verificação da localização e destinação do imóvel, 

com a juntada do laudo às f. 261/290.

O autor manifestou à f. 294 concordando com o laudo pericial e 

postulando pelo julgamento do feito.

O município requerido manifestou às f. 297/308 impugnando o laudo 

pericial, e às f. 312/316 sustentando que a questão sub judice 

encontra-se resolvida com a edição da Súmula 626 do STJ.

2. É o relatório do necessário. DECIDO.

 Direto ao ponto, a questão em debate consiste em verificar se sobre o 

imóvel do autor deve incidir IPTU ou ITR.

 Sobre o IPTU, dispõe o CTN:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade 

predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio 

útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 

definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 

definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I – meio- io ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II – abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar;

 V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado.

 § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou 

de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 

competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo 

que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo 

anterior.”

Esse dispositivo foi alterado pelo Decreto-Lei nº 57, de 18/11/1966, que 

em seu artigo 15 assim diz:

 “O disposto no artigo 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), 

não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploração 

extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo, assim, 

sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.”

 Interpretando essas normas, a melhor jurisprudência já firmou 

entendimento no sentido de que, sobre o critério topográfico (localização 

do imóvel na zona urbana), deve prevalecer o critério da destinação 

econômica do imóvel, a fim de determinar a incidência, conforme o caso, 

do IPTU ou do ITR.

A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a 

questão em Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC/1973, mediante Acórdão assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. 

NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 

543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na 

área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em 

exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 

do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime 

do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2009, DJe 28/08/2009)”

Ou seja, a destinação do imóvel é que consiste no fator essencial para 

que se determine sua função, se urbana ou rural, independentemente da 

zona em que dito imóvel se situa, a fim de se estabelecer o imposto 

devido.

 In casu, o autor comprovou documentalmente que o imóvel descrito na 

inicial, embora esteja localizado na zona urbana do Município, está 

destinado à exploração agropecuária, sujeitando-se, assim, à tributação 

pelo ITR.

O requerente juntou aos autos comprovante de registro do imóvel como 

sendo propriedade rural, bem como pagamentos de ITR (f. 37/45).

 Além disso, a prova pericial realizada nos autos (f. 261/173) constatou 

que apesar do imóvel se encontrar localizado no perímetro urbano do 

município de Lucas do Rio Verde/MT (fato incontroverso nos autos), do 

ponto de vista técnico não há dúvida de que a destinação do imóvel é rural 

– exploração extrativista agrícola, sendo que na data da perícia a atividade 

agrícola era constituída pelo cultivo da cultura da mandioca. 

Especificamente em relação ao período correspondente às cobranças 

discutidas nos autos (exercícios 2012 e 2013), o perito identificou e juntou 

aos autos contratos de arrendamento dos anos de 2010 a 2018 (f. 

282/286) e esclareceu que por imagens de satélite é possível confirmar a 

exploração agrícola, todavia, sem precisar qual a cultura estava presente.

 Os questionamentos levantados pelo Município às f. 297/305 externam 

muito mais sua contrariedade quanto ao resultado da perícia do que 

dúvidas relevantes em relação ao conteúdo do laudo, o qual reputo 

suficientemente conclusivo para atestar a destinação rural do imóvel em 

questão, estando sujeito, portanto, a incidência de ITR, e não de IPTU.

 Por outro lado, convém ressaltar que tanto o IPTU quanto o ITR são 

tributos periódicos e que se renovam anualmente.

 Na linha do entendimento do STJ, nem mesmo o trânsito em julgado de 

decisão reconhecendo a incidência de ITR é capaz de tornar imutável a 

situação do contribuinte, dado que a situação fática (atividade 

desenvolvida) pode ser alterada de um ano para o outro.

 Nesse sentido:

 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. 

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMÓVEL 

LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

AGROPASTORIL. ENTENDIMENTO DO RESP 1.112.646-SP, SUBMETIDO AO 

RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA RECONHECENDO SER O IMÓVEL SUJEITO AO ITR. 

EFEITOS EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. (...) 2. Cinge-se 

a controvérsia do recurso especial aos efeitos do trânsito em julgado da 

sentença que, em determinado exercício, reconhecera que o imóvel 

deveria ser tributado pelo ITR, e não pelo IPTU, em relação aos exercícios 
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seguintes. Na espécie, os autores ajuizaram ação declaratória de 

inexigibilidade cumulada com repetição de indébito em relação à cobrança 

de IPTU, exercício 1998, ao fundamento de que o imóvel, apesar de 

situado em área urbana, era empregado em atividade agropastoris. O 

pedido dessa ação foi julgado procedente para reconhecer a não 

incidência do IPTU, mas do ITR. Esse entendimento foi confirmado em 

apelação. Contra esse acórdão, o Município de São Bernardo do Campo 

interpôs o Recurso Especial n. 679.617-SP ao qual foi negado seguimento 

(trânsito em julgado em 27/11/2006). 3. A questão acerca da incidência do 

ITR para imóvel localizado em área urbana, contando que empregado em 

atividade exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 

agroindustrial, foi submetida a julgamento no REsp 1.112.646/SP, de 

relatoria do Ministro Herman Benjamin. 4. As instâncias ordinárias negaram 

o pleito de extinção da execução sob à pecha de que a Súmula 349/STF 

dispõe que a "decisão que declara indevida a cobrança do imposto em 

determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores". 

Não se desconhece o teor desse enunciado sumular, entretanto, tendo os 

autores obtido o reconhecimento judicial de que o imóvel está sujeito ao 

ITR, tal fato não se enquadra em situações que, em regra, se renovam 

anualmente, mas de uma situação fática que pode perdurar por vários 

exercícios seguintes. 5. O trânsito em julgado da ação declaratória não 

torna imutável a situação de contribuinte de ITR, pois, cessando o 

exercício de atividade agropastoril e localizado o imóvel em área urbana, o 

Município legitimamente poderá cobrar o IPTU, mas dever-se-á respeitar o 

devido processo legal e o contraditório. 6. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, no ponto, provido.” (STJ - REsp 1207093/SP, Rel. Min. 

BENEDITO GONÇALVES, julgado em 23/11/2010)

Dito isso, ressalvo que a presente sentença tem eficácia restrita aos 

débitos discutidos nos autos, não se estendendo a débitos referentes a 

período diverso, os quais, se for o caso, devem ser apurados através de 

ação própria.

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de reconhecer a não incidência de 

IPTU sobre o imóvel descrito na inicial e declarar a inexigibilidade dos 

débitos/cobranças de IPTU com vencimento para o dia 05 de abril de 2013 

(no valor de R$ 87.364,72), e com vencimento para 09 de maio de 2014 

(no valor de R$ 30.244,98).

 3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001, salvo 

quanto a eventuais valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda.

 3.2. Fica o requerido condenado no pagamento da verba advocatícia que, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.

3.3. Transitada em julgado, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e 

arquive-se. Eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que seja 

somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através do 

sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que importa 

em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, instruído 

com os documentos necessários (demonstração do título executivo 

judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

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

 Lucas do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 990-82.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951

 Vistos, etc[...] Razão pela qual, AFASTO a preliminar de inépcia da 

petição inicial arguida pela Requerida Frota Max Diesel Comércio de Auto 

Peças Ltda – ME às fls. 48/49.IV. Considerando que as questões 

processuais pendentes foram dirimidas por ocasião das decisões às fls. 

79, 103 e 129, bem como pela presente, declaro saneado o feito.V. Fixo 

como pontos controvertidos a responsabilidade civil da Requerida pelos 

danos causados, inclusive os danos morais, bem como a existência 

destes.VI. Consigno que não há inversão do ônus da prova quando a 

situação de fato narrada ne petição inicial, cujo esclarecimento não foi 

sequer prestado pela parte Autora apesar da oportunidade em audiência 

de saneamento, vide fls. 103 e 126.VII. Intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.VIII. Intimem-se, 

ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e 

adequação, sob pena de indeferimento.IX. Em seguida, conclusos para 

deliberação. X. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1775 Nr: 442-19.1998.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOUGUE E MATADOURO PORTÃO DO RIO 

GRANDE, GILMAR COLLI, MARLI REOLON COLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - 

OAB:16711

 Vistos, etc.

I. Com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito, por motivo de foro íntimo, para continuar apreciando e julgando 

este processo, quanto ao patrocínio da causa pelos advogados do 

Escritório Sguarezi, Righi & Cunha Advogados Associados – OAB/MT 456.

II. Proceda-se com as anotações pertinentes e remeta-se os autos, sem 

redistribuição, para Dra. Gisele Alves Silva, Juíza de Direito da Sexta Vara 

desta Comarca, minha substituta legal.

III. Após as deliberações, deverá a Secretaria Judicial desta Primeira Vara 

cumprir os termos do que for decidido.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005359-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. D. L. (AUTOR(A))

W. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. -. I. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005359-29.2019.8.11.0045 AUTOR(A): V. M. M. D. L., WANESSA DA 

SILVA MENDES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Amparo Social à 

Pessoa com Deficiência proposta por Vitoria Marceli Mendes de Lima, 

representada por sua genitora Wanessa da Silva Mendes e em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra, em síntese, que é acometida pela síndrome nefrótica – CID 

10 N 04 e que necessita periodicamente de tratamentos médicos e de 

medicamentos. Narra, ainda, que requereu benefício de prestação 

continuada junto ao requerida na data de 01.06.2018 e que ocorreu a 

cessação do benefício sob a justificativa de cessação por recurso. 

Relata, por fim, que após o indeferimento administrativo do benefício a 

família possui dificuldades para ampará-la, razão pela qual postula a 

concessão de benefício de amparo social à pessoa com deficiência É O 
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RELATÓRIO. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência, 

conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, é 

possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em tela, verifico que não há elementos 

robustos que demonstrem a incapacidade de prover sua própria 

manutenção ou tê-la provida por sua família, requisito exigido para a 

concessão do benefício, nos termos do art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93. A 

fim de subsidiar a análise do requerimento de tutela de urgência, 

postergo-a para após a realização de perícia médica e estudo 

socioeconômico, haja vista a necessidade de elementos de prova acerca 

da incapacidade de prover o próprio sustento. Outrossim, nomeio para 

exercer a função de perito, o médico Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

(CRM/MT 7689), o qual deverá apresentar o laudo pericial no prazo de 20 

(vinte) dias a partir da realização da perícia, prorrogado por igual período 

desde que devidamente justificado a necessidade. Arbitro honorários 

periciais na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão 

arcados pela Justiça Federal, consignando-se desde já a expedição de 

pagamento após a juntada do laudo pericial. Designo a perícia médica para 

o dia 12.05.2020 às 13h10min, a qual será realizada na clínica Hasegawa, 

situada na Av. Mato Grosso, nº 1.818 – Jardim das Palmeiras, Lucas do 

Rio Verde/MT. Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da 

perícia na data agendada independentemente de intimação. Intime-se a 

assistente social credenciada para realização de estudo socioeconômico, 

devendo responder os quesitos formulados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Com a juntada do laudo pericial e estudo socioeconômico, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Ademais, deixo de designar audiência de conciliação haja 

vista que o requerido já manifestou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato. Certificado o decurso do prazo de resposta e de manifestação acerca 

da perícia médica, à conclusão. Encaminhem-se cópia integral da petição 

inicial e dos documentos que a acompanham para o perito via e-mail 

(rodrigomust@hotmail.com). Tendo em vista o interesse de incapaz, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 17 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002415-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABINA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002415-59.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: SABINA MARTINS DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Por cumpridas as formalidades 

previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC, subam os autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com os cumprimentos 

deste Juízo. 2. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 11/07/2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA SALETE MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006017-53.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MELANIA SALETE MARIANI 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Em 

consonância com o art. 10, III, da Portaria Conjunta nº 247/2020 do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (Dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), CANCELO a audiência 

designada para o dia 16/04/2020 às 14:00 horas. Tendo em vista a 

possibilidade de revisão das medidas indicadas na Portaria indicada, caso 

haja regressão ou evolução da situação da Saúde Pública (art. 25 da 

Portaria Conjunta nº 247/2020), após o período de suspensão (que poderá 

ser diminuído ou prolongado) determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, voltem os autos conclusos para redesignação do ato. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde, 19 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16877 Nr: 2175-73.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 1481-65.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o impulsionamento do feito, sob pena de arquivamento.

Não havendo manifestação, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo, sem prejuízo de posterior desarquivamento.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano do arquivamento sem manifestação, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 1055-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A
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 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl.252 intimando-se a parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do 

petitório de fls. 249/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 163726 Nr: 8302-70.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBA, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 31.

Expeçam-se os alvarás como solicitado pela parte exequente.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender por direito, sendo certo que a inércia será 

interpretada como quitação do débito e o feito será extinto pelo 

pagamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 13987-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MÁRCIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, por intermédio de sua procuradora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição e depósito de 

fls. 179/181.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda a intimação pessoal da 

requerente.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 408 Nr: 2211-52.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROBERTO MEIRA, LUBRIFICANTES 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 15108 Nr: 1005-66.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSSUCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90054 Nr: 3940-98.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 106432 Nr: 2040-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 116460 Nr: 7533-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado tendo como objeto a realização de penhora de bens e 

avaliação, com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, CPC).

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender por direito.

Expeça-se o necessário.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 761-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO LIESBINSKI, IZABELLA LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o bloqueio indicado pela parte 

requerida à fl. 264, trata-se do bloqueio efetuado à fl. 199, cujo valor foi 

liberado para a parte requerente consoante alvará de fl. 241.

Para fins de finalizar os presentes autos e proceder seu arquivamento, 

tendo em vista a sentença de fl. 239, sendo certo que inclusive as custas 

finais já foram pagas consoante comprovante de fl. 246v, determino que a 

gestora judicial certifique eventual existência de valor vinculado ao 

presente feito.

Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender por direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 1374-26.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1282-77.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 113/115.

Expeça-se o ofício para o Município de Lucas do Rio Verde determinando 

a baixa na anotação de indisponibilidade dos imóveis, bem como que 

proceda a regularização no cadastro dos imóveis, conforme a avença 

estabelecida entre as partes às fl. 98/99. Deverá ser encaminhada junto 

com o ofício a cópia do acordo de fl. 98/99.

Após, nada mais sendo requerido, voltem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 4061-63.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, MARCUS AURELIO DA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:MT 9.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar resposta aos embargos monitórios de fl. 85, nos termos do 

artigo 702, §5º do CPC.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16227 Nr: 1925-40.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 97664 Nr: 4062-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, 

ALANDARC DA ROSA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ AMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8.140/B, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440-0-MT

 Vistos etc.

 Cumpra-se o despacho retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 6618 Nr: 1355-93.2001.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN, LUIZ MATSUBARA, VALDIR 

GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE M. 

SCARAVELLI - OAB:3933, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 Vistos.

A presente execução fiscal foi extinta, tendo em vista a sentença 

proferida em sede de embargos (nº 4803-54.2013.811.0045 - Código 

90909) a qual julgou procedente àquela ação, cuja cópia da decisão está 

acostada às fls. 393/397.

Tendo sido a parte exequente vencida, e por tratar-se da Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, esta é isenta do 
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pagamento de custas, motivo pelo qual o presente feito poderá, desde já, 

ser arquivado.

Sem prejuízo, determino o desentranhamento do documento de fl. 400, eis 

que estranho ao presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 107458 Nr: 2562-39.2015.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título judicial (sentença de fls. 88/89) em que as 

parte exequente noticia a realização de acordo e pugna pela extinção do 

feito (fls. 125/128).

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 125/128 dos autos.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 5820-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 114771 Nr: 6539-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR RECH, IEDÊ MARIA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 1160-45.2000.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados necessários para transferência do saldo 

remanescente.

Com a informação dos dados bancários, cumpra-se os itens 2 e seguintes 

do despacho de fl. 197.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98354 Nr: 4659-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVANIA BERTACO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo ajustado 

entre as partes (fl. 86).

A parte requerida foi intimada para pagamento (fl. 115), tendo 

permanecido inerte, o que ensejou a realização de bloqueio via Bacenjud, 

conforme se infere às fls. 121.

Às fls. 125/128 as partes noticiam a realização de novo acordo, pugnando 

pela homologação e consequente extinção do feito.

É o relato do necessário.

Nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC, homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às fls. 

125/128.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se a requerida cumpriu o acordo, para fins de extinção do feito pelo 

pagamento, bem como, na mesma oportunidade, deverá se manifestar 

acerca do valor bloqueado (fl. 121) o qual permanece vinculado aos 

presentes autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96266 Nr: 2955-95.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou infrutífera, defiro o 

pedido apresentado à fl. 108 e determino a realização de busca de bens 

em nome do Executado via Receita Federal (DOI e DITR).

 Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o 

que entende de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 89139 Nr: 3044-55.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIMAR CORREIA DUTRA, RODRIMAR 

CORREIA DUTRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou insuficiente, defiro o 

pedido apresentado à fl. 138 e determino a realização de busca de bens 

em nome do Executado via RENAJUD e Receita Federal.

 Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o 

que entente de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, defiro a liberação dos valores bloqueados para a conta 

informada à fl. 138.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8112 Nr: 1341-75.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS PERACHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretende o requerente a busca de informações sobre a localização do 

executado, vez que ainda não obteve êxito em suas tentativas.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso X, definiu a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da 

pessoa como direitos constitucionais, decorrentes do valor liberdade.

Todavia, em caso de colisão entre direitos constitucionais, em especial 

quando o direito à liberdade impede a efetiva prestação jurisdicional, 

impõe-se a interpretação da constitucional de forma unitária, a fim de 

garantir a plena convivência desses valores, à luz do princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, sopesando-se a adequação e a 

necessidade da medida e a proporcionalidade estrita dos interesses 

conflitantes.

Determino que se oficie às operadoras de telefonia móvel Telefônica Brasil 

(VIVO S.A.), Oi, TIM, CLARO, busca nos sistemas InfoJud e SIEL, a fim de 

que informe se haja em seus assentos cadastrais registro de endereço 

em nome do requerido.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101157 Nr: 6752-79.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou infrutífera, defiro o 

pedido apresentado à fl. 135 e determino a realização de busca de bens 

em nome do Executado via Receita Federal e RENAJUD.

 Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o 

que entende de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002415-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABINA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002415-59.2016.8.11.0045 REQUERENTE: SABINA MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência 

de oposição do executado, conforme certificado nos autos (ID 29947877) 

e, determino a expedição de requisição de pequeno valor nos termos do 

art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo de 

pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 18 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000646-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. A. E. (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. B. (EXEQUENTE)

N. L. B. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANA LORIANO FERREIRA KLEIN OAB - 971.782.091-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BATISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORELIO LUPATINI (AUTOR(A))

MIGUEL STEFANELLO (AUTOR(A))

JULIA MARIA RORATTO DENARDIN (AUTOR(A))

ELEDIR PEDRO TECHIO (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001657-12.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 06 de maio 

de 2020, às 13h30min. Intimem-se os requerentes. Proceda-se à citação e 

à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 214 de 654



falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de março de 2.020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO DA SILVA OAB - SP184474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRIGIO (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA KAEFER ELY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se sobre o ID 30136030 E 30136031.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

Impugnação a Contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILCA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000328-91.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000415-47.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005252-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL TERRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005252-53.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001883-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR EDSON ROMANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001883-51.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se à intimação do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste a respeito da impugnação apresentada pela 

autarquia requerida (nº 29519386). Após, voltem os autos conclusos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 215 de 654



Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001956-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO FELIX DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001956-23.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se à intimação do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste a respeito da impugnação apresentada pela 

autarquia requerida (evento nº 29318449). Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003011-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

FLORISBELA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA ESQUIAPATI OAB - SP384530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GOMES NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003011-09.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000524-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIVA VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000524-61.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005025-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005025-92.2019.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se à intimação da autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste a respeito da impugnação apresentada pela 

autarquia requerida (evento nº 29681103). Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000437-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CIRILO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000437-13.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000321-36.2019.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se à intimação da autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste a respeito da impugnação apresentada pela 
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autarquia requerida (evento nº 29999515). Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004956-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004956-60.2019.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu os 

prazos processuais dos processos judiciais físicos e eletrônicos, no 

período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001897-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004683-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRA MARIA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004683-81.2019.8.11.0045. Efetivamente, consolidou-se na 

jurisprudência do STJ e do STF o entendimento no sentido de que é 

desnecessário aguardar o trânsito em julgado, para a aplicação do 

paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral 

[cnf.: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira 

Turma, DJe de 22/10/2013; STJ, AgInt nos EREsp 1.400.632/PR, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 03/05/2017]. Isso 

significa dizer, portanto, que o presente feito deve seguir o seu curso, 

haja vista a publicação do Acórdão proferido pela Primeira Seção do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que julgou os Recursos Especiais nº 

1.674.221/SP e nº 1.788.404/PR (TEMA 1007), pelo sistema de recursos 

repetitivos [art. 543-C do Código de Processo Civil/1973; art. 1036 do 

Código de Processo Civil/2015]. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o 

processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das questões de 

fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo 

Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: o exercício 

de atividade laboral na zona rural, em regime de economia familiar, pela 

requerente. Consiste questão de direito relevante: a determinação da 

condição de segurada da requerente. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal da autora e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da requerente, 

exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá 

prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 27 de maio de 2020, às 16h30min, 

para realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 

357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de 

Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou 

intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de 

instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003435-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDREI SCARIOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003435-85.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANDERSON ANDREI SCARIOT REU: SEGURADORA LÍDER 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por ANDERSON ANDREI 

SCARIOT contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, em 

que visa a condenação da empresa requerida no pagamento da 

indenização securitária, derivada de acidente de trânsito. Sustentou que 

tem direito à indenização por invalidez permanente e que e empresa ré 

negou a indenização na via administrativa. Postulou a procedência, com a 

condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescida de juros e correção monetária. Foi efetivada 

a citação da empresa requerida. A companhia requerida apresentou 

resposta, defendendo a ausência de provas da invalidez permanente 

alegada pelo autor. Destacou a entrada em vigor da Lei 11.945/09, que 

tornou obrigatória a graduação da invalidez. Teceu argumentos sobre a 

forma de cálculo da correção monetária, dos juros moratórios e dos 

honorários advocatícios, em caso de restar vencida. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a requerente 

reprisou o pedido de procedência. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram decididas as questões processuais pendentes, 

fixados os pontos controvertidos da lide e determinada a realização de 

prova pericial. Realizada a perícia, veio aos autos o laudo pericial, sobre o 

qual as partes se manifestaram. Encerrada a instrução, apenas a 

requerida apresentou alegações finais. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não subsistem 

questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do 

exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 
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demanda. Compulsando os elementos informativos engendrados no 

processo, principalmente o teor do boletim de acidente de trânsito, laudos, 

atestados e receituários médicos, ficha de internação, exames e 

prontuário de atendimento hospitalar (Eventos números 3643322, 

3643328, 3643348, 3643355 e 3643364), deflui-se que o autor, no dia 18 

de junho de 2016, foi vítima de acidente de trânsito, quando o caminhão 

Scania/T113 H, placa BXB 8692, colidiu com o veículo Ford Fiesta, placa 

AKQ 2490, no qual viajava. Destrinchando o material cognitivo produzido 

no processo, depreende-se que, em razão do referido acidente, o autor 

sofreu trauma no ombro esquerdo, restando com invalidez permanente 

parcial incompleta. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me 

do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico, 

encartado no Evento n.° 11660254, o qual foi coroado com as seguintes 

conclusões: “5 Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente 

inválida? R Invalidez parcial do ombro esquerdo. 6. Restando constatada a 

invalidez permanente, essa se caracteriza como TOTAL ou PARCIAL? R. 

Parcial 7. Queria o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em 

alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em 

caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo previsto 

na alínea II, § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo 

artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu 

respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão 

intensa, média, leve ou sequelas residuais); R. Sim, de grau leve, 25%.” 

(sic). Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha 

de estima que a lesão sofrida pelo autor, em decorrência do acidente de 

trânsito, causou-lhe debilidade permanente, não pode a seguradora ré 

eximir-se do pagamento da indenização pretendida, haja vista que a Lei n.º 

6.194/1974 é clara ao dispor sobre o seguro obrigatório de danos 

pessoais, causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não. De outro viés, com a edição da 

Medida Provisória n.º 451, em 15 de dezembro de 2008, a qual alterou o 

valor das indenizações referentes ao Seguro Obrigatório DPVAT, e depois 

foi convertida na Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, produzindo 

efeitos a partir de 16 de dezembro de 2008, de acordo com o art. 33, 

inciso IV, alínea “a”, da referida Lei, estabeleceu-se um limite e não um 

valor determinado para a indenização, em caso de invalidez permanente. 

Isso significa dizer, portanto, que o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão das lesões sofridas pelo segurado, ou seja, mesmo 

caracterizada a incapacidade física, é necessário que se gradue o 

percentual da lesão, a fim de que se encontre o patamar adequado para a 

indenização securitária. Cabe registrar, por ser expressiva desse 

entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do 

enunciado da Súmula n.º 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

registra, de forma taxativa, que “A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau da invalidez ”. Para melhor elucidação, cumpre transcrever a nova 

redação dada ao art. 3º da Lei nº 6.194/74: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).” Por pertinente 

e necessário, colaciono a tabela referida pelo parágrafo primeiro do 

aludido dispositivo legal: ANEXO Danos Corporais Totais Percentual 

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico da Perda Perda anatômica 

e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 100 alienante; (b) 

impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento 

corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentuais Repercussões em 

Partes de Membros Superiores e Inferiores das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo 25 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Percentuais Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas 

Corporais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da 

fonação (mudez completa) ou 50 da visão de um olho Perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda 

integral (retirada cirúrgica) do baço 10 (com destaques não inseridos no 

texto original) Pois bem. Considerando-se que, na hipótese concreta, o 

autor apresenta sequela permanente parcial no ombro esquerdo de grau 

leve, o percentual da perda, nesse caso, conforme tabela acima 

transcrita, corresponde a 25%. O valor da indenização, a teor do disposto 

no art. 3.º, § 1.º, inciso II da Lei n.º 6.194/1974, é o resultado da aplicação 

do referido percentual ao valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), o que 

corresponde, portanto, no caso concreto, a quantia de R$ 3.375,00. De 

acordo com o conteúdo do laudo pericial, mormente a resposta ao quesito 

nº ‘7’, a lesão sofrida no ombro esquerdo ocasionou perda anatômica ou 

funcional de leve repercussão (25%). Nesse passo, considerando-se que 

houve perdas de leve repercussão, em conformidade com o disposto no 

art. 3.º, § 1.º, inciso II da Lei 6.194/74, procedo à redução proporcional da 

indenização antes apurada (R$ 3.375,00) à proporção de 25% (vinte e 

cinco por cento), e, como consequência, fixo o ‘quantum’ indenizatório em 

R$ 843,75. A quantia deve ser paga corrigida pelo IPC-Fipe, índice que 

com maior fidelidade reflete a inflação, desde a data do evento danoso 

(18/06/2016), acrescida juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

citação. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial por ANDERSON ANDREI SCARIOT contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, para o fim de: a) 

Condenar a empresa requerida a pagar ao autor a indenização do Seguro 

DPVAT, no valor correspondente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária 

pelo IPC-Fipe, a partir de 18/06/2016, e juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação; e b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverá arcar, a requerente, com 80% das custas 

processuais e a requerida com os demais 20% remanescentes. Com 

fundamento no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a empresa requerida, no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor 

da causa e, também, a autora no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, 

considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º 

do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento 

das custas judiciais e honorários de advogado, infligido à parte autora, 
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devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001792-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA BIBIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001792-87.2019.8.11.0045. Requerente: Lindalva Bibiano Sobrinho. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 19 de março de 2020. Lindalva Bibiano 

Sobrinho, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do 

pedido liminar e determinada a realização de perícia médica. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi deferida a 

tutela de urgência e determinada a citação da autarquia requerida. Citada, 

a autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a 

autora deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade 

definitiva e absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais 

termos da inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que a 

autora já auferia o auxílio-doença e o pedido de concessão foi indeferido 

unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica realizada 

pelo INSS (evento nº 22398040 – págs. 1/3). Demonstrado, portanto, de 

maneira satisfatória, a integralização do período de carência necessário, 

segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 

8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos 

à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado 

para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado 

que a autora é portadora de moléstia que a torna incapaz de desenvolver 

a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados 

no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos nº 21275027 e 21275034, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Protese total de quadril 

à direita, coxartrose esquerda, artrose de coluna cervical, osteoporose 

femoral e osteopenia lombar, osteofitose cervical, discopatia cervical, 

artrodese toracolombar, cirurgia do quadril em julho de 2013, CID 10 M169, 

M199, M255, G831, M160, M150, M170, I110, E107, M800, G831. c) Causa 

provável da(s) doença(s)/molésia(s)/incapacidade. R Degenerativa. (...). f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, 

devido a Protese total de quadril à direita, coxartrose esquerda, artrose de 

coluna cervical, osteoporose femoral e osteopenia lombar, osteofitose 

cervical, discopatia cervical, artrodese toracolombar, cirurgia do quadril 

em julho de 2013. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? R É permanente e total. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2013. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

junho de 2014, por atestado de incapacidade. (...). k) É possível afirmar se 

havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do 

benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se 

positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em junho de 2014 e indeferimento em junho de 2014. p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R 

Não haverá recuperação.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para realizar qualquer 

atividade laboral. Consequentemente, faz jus a autora à concessão do 

auxílio-doença, desde a data da cessão administrativa do benefício, em 

12/06/2014 (evento nº evento nº 22398040 – pág. 3), pois já estava 

incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo 

pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 01/07/2019 

(evento nº 21275027), a partir de quando a requerente faz jus ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. 

Ministro José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 
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segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Lindalva Bibiano Sobrinho contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para a requerente Lindalva Bibiano 

Sobrinho, a partir da data da cessação administrativa do benefício 

(12/06/2014), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(01/07/2019), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002289-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERNANDA SILVA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUCLEO DE CURSOS LUCAS DO RIO VERDE LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002289-72.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento ajuizada por Flavia Fernanda Silva de Melo 

contra Núcleo de Cursos Lucas do Rio Verde Ltda – ME, em que expôs, 

em suma, que no dia 18/12/2012 emitiu um cheque em favor da requerida, 

no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), que foi devolvido por 

insuficiência de fundos. Disse que seu nome foi incluído no cadastro 

negativo dos órgãos de proteção ao crédito e que a requerida se nega a 

receber o pagamento e dar quitação. Postulou a procedência do pedido 

para que fosse excluído seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, 

autorizado o depósito do valor devido e declarada extinta a obrigação. Foi 

concedida a tutela antecipada, consistente na exclusão do nome da autora 

dos órgãos de restrição ao crédito, e autorizada a consignação do valor. 

Citada, a requerida deixou o prazo de resposta transcorre ‘in albis’ (evento 

nº 24052617). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a fundamentar. A demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme prescreve o artigo 355, inciso II do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a requerida, devidamente citada, não 

veiculou contestação, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo para a 

consecução de tal mister (evento nº 24052617). Ademais, apresenta-se 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio. Trata-se de 

ação de consignação em pagamento, que possui procedimento especial e 

tem um único fim, qual seja, a liberação do consignante da obrigação a que 

se vinculou, independentemente da anuência do credor. A respeito da 

Ação de Consignação em Pagamento, Humberto Theodoro Júnior leciona: 

“A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma 

modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, 

independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res 

debita. Disso decorre que somente quando é possível o pagamento 

voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória para 

liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma 

normal.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 

volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32ª 

edição, 2004, página 17). As hipóteses previstas em Lei e que permitem o 

procedimento judicial são aquelas dispostas no art. 335 do Código Civil, 

que descreve: “Art. 335. A consignação tem lugar: I – se credor não 

puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar 

quitação na devida forma; II – se o credor não for, nem mandar receber a 

coisa no lugar, tempo e condição devidos; III – se o credor for incapaz de 

receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto 

ou de acesso perigoso ou difícil; IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V – se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.”(grifei e sublinhei). Pois bem. Compulsando os 

elementos informativos do processo, mormente o teor do documento 

juntado no evento nº 8239543, deflui-se que que a requerente emitiu um 

cheque no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), cuja cártula, 

levada à compensação, acabou sendo devolvida por insuficiência de 

fundos, razão pela qual o nome da autora foi negativado em cadastro de 

inadimplentes (evento nº 8239561). Sucede que, passados alguns anos, a 

autora tentou resgar o cheque que emitiu, porém, sem êxito, pois não 

obteve a quitação da requerida, portadora do aludido título. Até o momento, 

decorridos mais de sete anos da emissão do cheque, não se tem qualquer 

notícia de que alguma medida judicial fora intentada contra a autora, 

objetivando a cobrança/execução do título em tela. Desse modo, restou 

configurada a hipótese do inciso I do artigo 335 do Código Civil, com a 

possibilidade da consignação em pagamento, visto que a credora não 

pode, ou se recusa, receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma. Ademais, não é razoável que a autora permaneça eternamente à 

mercê da credora e, "por tabela", que continue negativada por tempo 

indefinido no Serasa e no cadastro de emitentes de cheque sem fundos 

(CCF do Banco Central), mormente quando envida esforços para quitar a 

dívida (o próprio ajuizamento desta ação é retrato disso). Portanto, diante 

desta moldura, levando-se por linha de estima a impossibilidade da autora 

em efetuar o pagamento, dada a recusa da empresa requerida que, 

devidamente citada, não veiculou contestação, não vejo como dar 

entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a 

procedência do pedido formulado é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial ajuizada por Flavia 

Fernanda Silva de Melo contra Núcleo de Cursos Lucas do Rio Verde Ltda 

– ME, para o fim de: a) Declarar extinta a obrigação, uma vez que a parte 

autora efetuou nos autos o pagamento da dívida, objeto do cheque 

encartado no evento nº 8239543; b) Confirmar a tutela de urgência 

deferida, determinando a exclusão definitiva do nome da requerente do 

cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento das custas 

judiciais e de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% 

sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por 

parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o 

processo tramitou. Preclusa a decisão judicial, expeça-se alvará para 

liberação do valor depositado no processo, em favor da requerida, que 

deverá ser intimada para fornecer os dados bancários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000475-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA DOS ANJOS PACHECO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAETANO SIMAO OAB - MT9027-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COREME - COM RES MÉDICA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000475-20.2020.8.11.0045. Trata-se de Mandado de 

Segurança interposto por Thalita dos Anjos Pacheco contra ato praticado 

pela COREME - Comissão de Residência Médica de Lucas do Rio Verde, 

ambas já qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a impetrante 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência 

de necessidade de concordância da parte adversa, visto que a impetrante 

pode, a qualquer momento, desistir do mandado de segurança, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe [cf.: STF, RE 669367, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 Divulg 

29-10-2014 Public 30-10-2014; STJ, REsp 1679311/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 

11/10/2017]. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de 

desistência e, como consequência direta, Suspendo os efeitos da tutela 

de urgência deferida e Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu 

mérito. Isento do pagamento de custas judiciais [art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso]. Sem honorários advocatícios, 

forte no conteúdo da Súmula n.º 512 do STF e da Súmula n.º 105 do STJ. 

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir a Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, na condição de representante da COREME/LRV. Preclusa a 

decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145183 Nr: 6378-58.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CRAICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEY CRAICI, Cpf: 03352981922, Rg: 

73730309, Filiação: Maria Elisa Craici, data de nascimento: 20/01/1978, 

brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, convivente, Telefone 9988 7342. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi 

posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do artigo 395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 03 de dezembro de 2019, às 14h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3. Comunique-se do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT). 4. Dê 

ciência ao Ministério Público.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Finalidade: FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima 

qualificado, de acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Advertência: OBSERVAÇÃO: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor, devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ).

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 349/2016, oferecer DENÚNCIA em desfavor de SIDNEY CRAICI, 

pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso 

que, no dia 23 de abril, de 2016, por volta das 17hrs20min, via publica 

denominada rua cascavel, bairro jardim das palmeiras nesta urbe, o 

denunciado, SIDNEY CRAICI , conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de alcool. Ante exposto, o 

denunciado , SIDNEY CRAICI teve sua conduta incursa art, 306,caput e § 

1º, inciso II da lei Federal nº9.503/1997, razão pela qual O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e 

autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, 

prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 05 DE SETEMBRO DE 2019, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

CARLOS EDUARDO PACIANOTTO

Lucas do Rio Verde, 17 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170744 Nr: 4086-32.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERUSA SILVA MORAES, LUIZ PEDRO 

SCHULER SIEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a ré JERUSA SILVA MORAES e do réu LUIZ PEDRO SCHULER 

SIEBEN, na pessoa de seu advogado, DR REGISSON JOSE DE CASTRO, 

OAB/MT 6214-B, para que, dentro do prazo legal, apresente as razões 

recursais das APELAÇÕES interpostas à fls. 222/223

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149995 Nr: 9652-30.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILSON ALVES DOS SANTOS, Rg: 

5862468, Filiação: Matilde Maria dos Santos e Adelaide Alves de Souza, 

data de nascimento: 23/01/1981, brasileiro(a), natural de Chorrocho-BA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 575/2017, oferecer DENÚNCIA em desfavor de Ronilson Alves 

dos Santos pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, no curso do meses de abril a junho de 2017, adquiriram, 

receberam, mantiveram em depósito, guardaram. trouxeram consigo, 

venderam entregaram a consumo, drogas, tendo havido a apreensão de 

05 porções de substâncias entorpecente análoga à cocaína, com peso 

bruto total de 19,3g e 01 porção de substância entorpecente análogo à 

maconha, com peso bruto total de 8,9 g, substâncias capazes de causar 

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal nesta urbe, Ante exposto, o denunciado , Ronilson 

Alves dos Santos teve sua conduta incursa art, 33,caput,, e 35,caput, 

ambos da lei nº11.343/2006, na forma do art.69 do cp com observância 

das disposições da lei nº8.072/1990, e no art. 158,1º do cp , razão pela 

qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez 

recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito até ulterior Sentença Condenatória 

.”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 07 DE AGOSTO DE 2017, PROMOTORA DE 

JUSTIÇA ANÍZIA TOJAL SERRA DANTAS

Despacho: Vistos etc.,Realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e 

SIEL, não foi encontrado qualquer informação acerca do atual endereço 

do acusado, conforme extratos em anexo.Assim sendo, determino a 

citação e intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigos 361 e 363, §1º, ambos do CPP.Após, colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público.Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109159 Nr: 3465-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NOGUEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR NOGUEIRA DUARTE, Cpf: 

66847320397, Rg: 2265863200026, Filiação: Maria Jose Nogueira Duarte e 

Juarez Machado Duarte, data de nascimento: 16/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Monte Alto-MA, convivente, montador de aviário - plason do 

brasil, Telefone (65)9929-5959. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 263/2015, oferecer DENÚNCIA em desfavor de Gilmar Nogueira 

Duarte pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, no curso do mês de junho/ 2015, em horário não preciso 

nesta urbe, o denunciado, Gilmar Nogueira Duarte ,adquiriu e expôsà 

venda coisa alheia móvel, qual seja 01-ultra book, marca Sony vaio, cor 

preta, IDnº AK8SVD11241WL.hd 128 gb, com carregador, avaliado em R$ 

2.900,00, em proveito próprio, tendo conhecimento quanto a sua origem 

criminosa Ante exposto, o denunciado , Gilmar Nogueira Duarte teve sua 

conduta incursa art, 180,§ 1º, do cp, razão pela qual O Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta 

denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com 

feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 29 

DE JUNHO DE 2015, PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO HENRIQUE AMARAL 

MOTTA

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173609 Nr: 5968-29.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGINERIO VICENTE DO AMARAL, 

FRANCISCO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 222 de 654



I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de maio de 2020, às 14h10min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE APARECIDA ROZA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010435-56.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOGEL & VOGEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI VOGEL OAB - PA23257 (ADVOGADO(A))

ALCIMAR LOURDES DE SOUZA VOGEL OAB - PR50009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RODRIGUES DOS REIS (EXECUTADO)

 

Em atenção à determinação de id. 26975331, RENOVO a INTIMAÇÃO da 

parte exequente, por seu advogado e via DJE, para manifestação no 

prazo legal, requerendo o que de direito, sob pena de extinção, mormente 

para indicar os dados bancários para expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON LOPES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando que decorreu "in albis" o prazo para manifestação da parte 

reclamada, INTIMO a parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, conforme 

despacho de id. 28944559.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

28/11/2017. às 15:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000427-66.2017.8.11.0045. EXECUTADO: BOA VISTA SERVICOS S.A., 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

EXEQUENTE: VILMAR SOARES DA SILVA Vistos. Considerando que o 

executado foi intimado, por seu advogado, quedou-se inerte, expeça-se 

alvará do valor incontroverso (id. 19604167) em favor do exequente. 

Atente-se aos dados bancários. Sem prejuízo, intime-se o exequente para 

manifestar quanto a penhora do veículo id. 19604184, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002152-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte exequente/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 19 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE BORGES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 09/06/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 09/06/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004794-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO VANIO DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/01/2020 Hora: 16H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004794-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO VANIO DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1004794-65.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Ato contínuo, INTIMO O RECORRIDO, via de seu 

advogado, a apresentar CONTRARRAZÕES no prazo legal. LUCAS DO 

RIO VERDE, 19 de março de 2020 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE 

AVILA Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BONFIM EUFRAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1003746-71.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.170,05; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Ato contínuo, INTIMO O RECORRIDO, para apresentar 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de 

março de 2020 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000883-11.2020.8.11.0045. REQUERENTE: MOACIR FERRONATO 

REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. MOACIR FERRONATO propôs a 

presente Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de 

Urgência em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados. Aduz que o requerido lhe imputou 

responsabilidade pela dívida fiscal de recolhimento da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio – Tacin, representado na CDA nº 20191635954, pela 

inadimplência da pessoa jurídica M.M.F CONFECÇÕES LTDA ME. Afirma 

que não pode ser responsabilizada pela dívida porque à época do fato 

gerador (01/03/2018) já tinha se retirado da sociedade, o que inviabiliza a 

inscrição de seu nome na dívida ativa. Dessa forma, requerer em sede de 

liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a 

anulação do crédito tributário em desfavor do autor. É o relato. DECIDO. No 

presente caso, o que a requerente pretende é uma decisão judicial com o 

condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos 

autos, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, 

afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-lo. Nesse sentido, vejamos 

o que dispõe o inciso V, do artigo 151, do CTN: Art. 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: [...] V – a concessão de medida liminar ou 

de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; Com efeito, a 

concessão de liminar ou de tutela antecipada suspende a exigibilidade do 

crédito tributário, sem que seja necessária a realização do depósito do 

seu montante integral, porém, desde que sejam preenchidos os requisitos 

autorizadores da concessão da medida de urgência. Assim, cumpre 

observar se estão presentes os mencionados requisitos. Pois bem. Como 

é cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, será 

concedida a tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. É necessário, assim, que exista forte probabilidade de que os 

fatos aduzidos sejam provados, após o exercício de cognição exauriente, 

existindo nos autos provas indicativas neste sentido. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao autor 

nesse primeiro momento, uma vez que o crédito tributário da CDA nº 

20191635954 adveio de um fato ocorrido no período em que ele já havia 

sido excluído da sociedade empresária, conforme registro da alteração 

contratual datada em 21/11/2016 pela Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso (Id. 29511316). Nos termos da parte final do art. 1.032 do Código 

Civil, o sócio retirante apenas responde pelas obrigações sociais 

anteriores ao requerimento de averbação da sua saída. De se ver, pois, 

que o simples protocolo, perante o Órgão competente, de averbação da 

alteração do contrato social afasta a obrigação do sócio retirante pelas 

obrigações a partir daí advindas. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA 

E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

RETIRADA DO SÓCIO. EFEITO A PARTIR DO REGISTRO DA ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL. ART. 135 DO CTN. ÔNUS 

PROBATÓRIO DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O sócio não pode ser responsabilizado 

pelos fatos geradores ocorridos após a sua retirada da empresa. Em 

relação aos períodos anteriores, cabe ao sócio cujo nome consta na CDA 

comprovar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do CTN, uma vez 

que se presume a certeza e a liquidez da dívida inscrita na CDA (art. 204, 

CTN). Precedentes. 3. O arquivamento, na Junta Comercial, da alteração 

do contrato social que retirou o sócio da empresa, terá efeitos retroativos 

se apresentados no prazo de 30 (dias) de sua assinatura; caso contrário, 

o arquivamento somente produzirá efeitos a partir do despacho que o 

conceder. Art. 36 da Lei nº 8.9341994. 4. Recurso provido, reformando 

parcialmente a sentença, para declarar a irresponsabilidade fiscal do 

Apelado por quaisquer dívidas tributárias da sociedade empresarial, desde 

que tenham como fato gerador data posterior ao do arquivamento da 

alteração do contrato social na junta comercial.” (TJ-ES - APL: 

00041010520108080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de 

Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
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22/09/2017). (Grifo nosso) Por sua vez, o perigo de dano, de igual forma é 

público e notório, vez que passíveis de execuções judiciais e eventuais 

expropriações de bens de propriedade do promovente, além de 

susceptível protesto dos títulos executivos (CDA) e inscrições restritivas 

de crédito por obrigação tributária que pode não ser devida. A própria 

CDA já indica inúmeros entraves e percalços na atuação profissional, 

pessoal e empresarial do contribuinte. Noutro giro, o provimento a ser 

adiantado provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o 

art. 300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão do 

crédito tributário. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de 

Processo Civil, c/c art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, 

DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida, de maneira a determinar 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela 

Certidão de Dívida Ativa nº 20191635954 apenas em nome de MOACIR 

FERRONATO, com a baixa das anotações respectivas no cadastro de 

contribuintes devedores ou instrumento similar. Cite-se o reclamado, 

constando do chamamento judicial as advertências legais da revelia. Fixo 

prazo de 30 dias para que o Estado de Mato Grosso apresente 

contestação. Nos termos do Enunciado nº 01 da Fazenda Pública, 

dispenso a realização de audiência de conciliação “a critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001983-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REU)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, para dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005144-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CESAR SMANIOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO BERTONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005144-53.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 172.740,54 ESPÉCIE: 

[Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: FLAVIO CESAR 

SMANIOTO POLO PASSIVO: MARCIO ROGERIO BERTONI Certifico e dou fé 

que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAVEZI (AUTOR(A))

ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000096-84.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: JOSE ANTONIO PAVEZI ADRIANA 

ALVES SOARES PAVEZI POLO PASSIVO: HSBC BANK BRASIL S.A. - 

BANCO MULTIPLO Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

impulsiono os autos para intimar as partes a requererem o que entender 

de direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001872-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DALL AGNOL OAB - MT18374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR MARQUES PINHEIRO (REU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001386-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIS PEGORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005735-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO SETEMBRINO PRATI (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005735-15.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

AQUILES MAFINI REU: ELIZIO SETEMBRINO PRATI Recebo a inicial e 

aditamento constante do Id. 27231712. Desde já designo audiência de 

conciliação/Mediação para o dia 07 de maio de 2020, às 16:00 horas. 

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 
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CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 18 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003781-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUART LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA MARCIA GARCIA (REQUERIDO)

JONAS RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003781-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

CONSTRUART LTDA REQUERIDO: JONAS RODRIGUES GARCIA e DIONEIA 

MARCIA GARCIA Vistos. Considerando os termos da Portaria- Conjunta n 

247, de 16 de Março de 2020, que estabeleceu em caráter temporário, 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no 

âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do 

Mato Grosso, SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para 

esta data, redesignando-o para o dia 26 de maio de 2020 às 17h00. 

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. Lucas 

do Rio Verde, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004011-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOARIDE AURELIANO DA LUZ - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER BOSCOLI JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004011-10.2018.8.11.0045. AUTOR(A): JOARIDE 

AURELIANO DA LUZ - ME REU: WALTER BOSCOLI JUNIOR Vistos. 

Cumpra-se a decisão proferida em audiência, que redesignou o ato para o 

dia 26 de maio de 2020 às 15h00, conforme Id. n° 30424165. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005381-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HOLZ & HOLZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT20028-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1005381-87.2019.8.11.0045. REQUERENTE: HOLZ & 

HOLZ LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando 

os termos da Portaria- Conjunta n 247, de 16 de Março de 2020, que 

estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e Segunda 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, SUSPENDO a 

realização do ato instrutório designado para o dia 24.03.2020 às 15h00, 

redesignando-o para o dia 02 de junho de 2020 às 16h00. Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004569-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVIO DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIO HUMBERTO HERMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004569-45.2019.8.11.0045. REQUERENTE: 

ROBSON SILVIO DUQUE REQUERIDO: COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI Vistos. Considerando os termos da 

Portaria- Conjunta n 247, de 16 de Março de 2020, que estabeleceu em 

caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 - 

Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado do Mato Grosso, SUSPENDO a realização do ato 

instrutório designado para o dia 24.03.2020 às 17h00, redesignando-o 

para o dia 09 de junho de 2020 às 14h00. Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005144-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CESAR SMANIOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO BERTONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1005144-53.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FLAVIO 

CESAR SMANIOTO REQUERIDO: MARCIO ROGERIO BERTONI Vistos. 

Considerando os termos da Portaria- Conjunta n° 247 de 16 de Março de 

2020, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-1- - Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, 

SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para esta data, 

redesignando-o para o dia 26 de maio de 2020 às 16h00. Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004504-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARTINEZ BRENES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004504-84.2018.8.11.0045 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO MARTINEZ BRENES REQUERIDO: CONSTRUART LTDA 

Vistos. Considerando os termos da Portaria- Conjunta n 247, de 16 de 

Março de 2020, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no âmbito da 

Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso, SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para esta 

data, redesignando-o para o dia 26 de maio de 2020 às 17h30. Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001505-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001505-90.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder liminarmente benefício previdenciário. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, analisando os 

documentos juntados verifico ser inviável o pedido de antecipação de 

tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária da autora, pois deixou de 

juntar aos autos laudo médico atualizado indicando que se encontra 

incapacitada para o trabalho, necessitando, portanto, de dilação probatória 

aprofundada para verificação por meio de laudo médico da sua 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. Nesse sentido: 

AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, postergo a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela, para após a produção antecipada de pericia 

médica, que desde já determino. Proceda, a Secretaria, a nomeação do 

perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários periciais, cumpre 

ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido 

(R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao grau de especialização 

do perito, à complexidade do exame e ao local de sua realização (art. 28 p. 

único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). Portanto, considerando-se a 

enorme dificuldade para encontrar profissionais que aceitem o encargo 

nas comarcas do interior, aliada ao grau de complexidade do exame e à 

diligência e zelo do único profissional cadastrado no sistema da AJGF 

para a nossa comarca, bem como o posicionamento dos demais 

magistrados dessa comarca em relação à questão, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente 

conclusos, para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001514-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES FATIMA CIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001514-52.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: LURDES FATIMA CIVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima identificadas. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois bem. Necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material, 

quanto ao tempo como segurado especial, sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Pois bem, tendo em vista que a 

necessidade de verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para 

a concessão da liminar postulada, necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 
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implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Ante o exposto, designo o dia 01 de setembro de 2020, às 14h00hrs, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o 

réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do 

art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 

183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001467-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GARCIA CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR JOAO PEREIRA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001467-78.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MARCELO GARCIA CAETANO EXECUTADO: VALMIR JOAO PEREIRA 

MOREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

entre as partes acima identificadas. Determino a emenda da inicial, para 

que o exequente junte aos autos cópia do contrato de confissão de dívida 

com assinatura de duas testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 784, inciso III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001848-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATIAS MICHELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO ERNANE POHLMANN OAB - GO12033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEAR SEMENTES AGUA BOA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcio de souza OAB - GO17264 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NUTRIBOA - INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001848-95.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da manifestação 

do leiloeiro nomeado (id. 30433327), considerando que, em regra, os 

leilões judiciais devem ser realizados por meio eletrônico e apenas 

subsidiariamente de forma presencial (art. 882 do CPC), aliado ao disposto 

nas recentes Portarias-Conjuntas n. 247 e n. 249 editadas pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o Corregedor Geral da Justiça 

prevendo medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus), em face da imperiosa necessidade de adoção de 

todas as providências pertinentes para reduzir a transmissão do vírus, 

este Juízo DEFERE o pedido formulado, a fim de que o leilão designado 

seja realizado exclusivamente na modalidade eletrônica. 2 – 

DETERMINA-SE que o leiloeiro nomeado promova os atos necessários 

para conferir ampla publicidade ao leilão judicial a ser realizado. 3 - 

INTIMEM-SE. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001114-47.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

15h:50min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

29030528. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000493-50.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 
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notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h:10min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

29031342. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000671-96.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h:30min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

29031358. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002477-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL ESDRAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002477-69.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 28 de abril de 2020, às 

15h:45min (MT), observando-se o teor das decisões retro. 2 – EXPEÇA-SE 

o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001492-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PEREIRA RODRIGUES (REU)

LIVANI BORGES DA SILVA e sua esposa NEUSA PEREIRA RODRIGUES 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001492-03.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h:00min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

28133455. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002541-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIDES MARIANO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002541-79.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h:45min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

27360428. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000109-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA FLORENTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000109-87.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

notadamente em seu artigo 10, que recomendou a suspensão das 

audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo 

REDESIGNA a presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h:50min (MT), observando-se o teor da decisão proferida no evento n. 

29032747. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000426-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FONSECA IANNINI OAB - DF28440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000426-51.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – CUMPRA-SE a decisão 

anteriormente proferida. 2 – Às providências. Água Boa/MT, 19 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000416-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHIORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000416-07.2020.8.11.0021 DECISÃO A tutela provisória 

compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento por este Juízo, tendo em vista a comprovação, em sede de 

cognição sumária, da probabilidade do direito e perigo de dano. Pelo que 

se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito 

da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de 

probabilidade que difere do denominado juízo de verossimilitude, adotado 

anteriormente no CPC/73. Em artigo publicado na Revista da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, escrito pelo Juiz de Direito do 

Estado do Rio de Janeiro, Dr. Adolpho C. de Andrade Mello Jr, foi 

especificamente tratada às diferenças dos juízos de verossimilitude e 

probabilidade. Nesse sentido, colhe-se trecho do artigo publicado[2]: Na 

apreciação dos fatos relevantes, evidenciados no processo judicial, e na 

aplicação do Direito, o juiz deve se valer, na sua argumentação, dos 

conceitos de verossimilitude e probabilidade, numa simbiose perfeita e 

suficiente capaz de legitimar a ordem decisória. A verossimilhança advém 

de juízo de indução, intelectivo, instruído pelas regas de experiência que 

se prestam para harmonizar a mens legis à realidade social, com definição 

de atualidade. As chamadas regras de experiência exsurgem de 

percepções do intelecto e do sensorial hauridas da interação do 

observador com o meio social. A repetição dos resultados dá margem ao 

surgimento das chamadas presunções hominis, as quais, nada mais 

revelam do que o direito aparente na concepção do que é justo e atual; e 

podem ser utilizadas como proposições argumentativas de decisão 

judicial. A vantagem prática é a de fazer com que o Direito cumpra sua 

finalidade de atuar sobre as tensões sociais, de forma efetiva. O juízo de 

probabilidade, ao contrário da verossimilitude, não decorre da aparência 

do direito por indução, mas de percepção de dados concretos trazidos no 

processo judicial. (Destaque) Infere-se da documentação apresentada 

nos autos que o reclamante é beneficiário do plano Unimed desde 2015 (Id 

n. 29875605) e, no ano passado sofreu – “Politrauma” – ocasionado por 

um acidente automobilístico. Pelo relatório médico subscrito pelo Dr. Hélio 

Fernandes da Silva Filho (Id n. 29875595) esse consignou: “Após diversos 

esquemas terapêuticos, farmacológicos ou de reabilitação/readaptação, já 

prescritos, vem com pouco ganho neurofuncional.(...) Indicado para 

neuromodulação com Estimulação Transcraniana superficial e repetitiva. 

Há grande necessidade de terapias de reabilitação e de readaptação para 

obtenção de ganhos neurofuncionais, haja vista que o paciente demonstra 

potencial”. Pela análise do relatório supracitado, nota-se que o paciente 

fez uso de diversos esquemas terapêuticos e farmacológicos, sendo 

indicado, na situação em concreto, o tratamento por Estimulação 

Magnética Transcraniana - EMT. Em que pese o contrato firmado entre as 

partes (Id n. 29875602) não fazer menção ao tratamento solicitado, 

constata-se que o tratamento é reconhecido pela Resolução do Conselho 

Federal da Medicina n. 1.986/2012[3]. Ademais, a relação contratual 

firmada entre as partes se sujeita a observância das regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enunciado n. 608, do STJ, 

que preconiza: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão”. Por conseguinte, por se tratar de relação de consumo, deve 

ser afastada qualquer cláusula que prejudique o consumidor, nos termos 

do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, importante 

deixar assentado o entendimento exarado pela 4º Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que em recente debate no REsp n. 1.733.013/PR, 

decidiu que o rol de procedimento de planos de saúde, fixado pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é meramente 

exemplificativo, entendimento esse divergente da 3º Turma do Superior 

Tribunal de Justiça. Em que pese a polêmica da questão em relação a 

natureza exemplificativa ou taxativa do rol da Agência Nacional da Saúde 

(ANS), este Juízo em observância ao princípio da boa fé contratual, 

considerando que o declarante desde o ano de 2015 é beneficiário do 

plano de saúde ofertado pelo requerido e o procedimento indicado pelo 

médico se mostra necessário para a evolução do paciente, este Juízo 

entende que restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito. De 

outro lado, o perigo de demora exsurge da necessidade de o autor realizar 

o tratamento imediato e de forma contínua para obter um resultado positivo 

quanto a sua reabilitação. 1 – Desta forma, forte nos fundamentos acima, 

este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que 

a ré, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o tratamento de Estimulação 

Magnética Transcraniana ao autor, pelo tempo necessário, conforme 

relatório médico subscrito pelo Médico Dr. Hélio Fernandes da Silva Filho. 2 

– Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

CPC, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do 

CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE 

audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020 às 15h30min (MT) 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, venham os autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista12/revista1

2 _ 1 1 1 . p d f  [ 3 ] 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1986_2012.pdf

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000370-18.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA OLIVEIRA VILELA (AUTOR(A))

DIEGO OLIVEIRA VILELA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEDROSO NOLASSO (REU)

DHIONEYSON SBRUSSI (REU)

VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ (REU)

PAULO MORAIS FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000370-18.2020.8.11.0021 DECISÃO O Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310 e a tutela de evidência, 

prevista no art. 311, ambos do CPC. Por sua vez, a tutela de urgência, pela 

sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória) ou 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter 

antecedente ou incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Em acréscimo, preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por fim, 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do CPC. No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar em relação ao pedido de compelir o 

adquirente a cessar a realização de construções no bem e, ainda, 

satisfativa, concernente ao pleito de imissão na posse do imóvel. Apesar 

dos argumentos despendidos pelos requerentes, este Juízo entende que 

não há, nesse momento embrionário do processo, probabilidade do direito, 

atinentes aos pedidos de natureza cautelar e satisfativa, isso porque, 

embora tenha suficientemente demonstrado que seu genitor teria obtido 

êxito na ação de adjudicação compulsória, de outro lado, não há 

elementos concretos que suscitam eventual nulidade/anulabilidade do 

procedimento e do vício de manifestação volitiva no procedimento de 

usucapião reconhecido extrajudicialmente pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Água Boa/MT. A aquisição originária da 

propriedade do imóvel registrado na matrícula n. 15.521 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Água Boa/MT ocorreu em nome de Daniel Calixto de 

Jesus e sua esposa Amanda Karine Boig Santi Calixto e não em relação 

ao anterior titular do domínio Miguel Pedroso Nolasso, que alienou o bem ao 

genitor dos demandantes. É importante assentar que a aquisição originária 

da propriedade através de usucapião reclama análise fática possessória e 

certo lapso temporal a depender de sua modalidade. O fato de existir 

sentença de adjudicação compulsória, ainda que sem o registro no fólio 

imobiliário, isso por si só, não impede o eventual reconhecimento da 

aquisição da propriedade por usucapião de forma autônoma, seja judicial 

ou extrajudicial, bem assim, à utilização desse fundamento como matéria 

de defesa em demanda de natureza petitória ou possessória. Portanto, 

este Juízo não vislumbra, nesse momento, em sede de cognição sumária, 

eventual existência de nulidade/anulabilidade do ato jurídico que 

reconheceu a usucapião extrajudicial em favor de Daniel Calixto de Jesus 

e sua esposa Amanda Karine Boig Santi Calixto, eis que, aparentemente, 

teria sido observada as regras do art. 216-A da Lei n. 6.015/1973. Sem 

embargo, com o intuito de evitar prejuízos a terceiros, sobretudo visando 

conferir publicidade à discussão inaugurada nesta demanda, este Juízo 

entende razoável oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

de Água Boa/MT a fim de averbar na matrícula do bem a anotação da 

existência desta demanda anulatória do ato jurídico. 1 – Assim, diante da 

ausência de probabilidade do direito, este Juízo INDEFERE a tutela de 

urgência de natureza cautelar e satisfativa. 2 – OFICIE-SE ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT a fim de que promova a 

averbação na matrícula n. 15.521 a existência dessa demanda anulatória 

de ato jurídico anotado no R-01-15.521, reivindicatória de 

propriedade/domínio e indenizatória. 3 – Tratando-se em parte a demanda 

de direitos disponíveis, no tocante ao pleito indenizatório, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2020 

às 16h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 4 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação dos réus, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 10 - 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-90.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000501-90.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MARCOS 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-75.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000502-75.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MARCOS 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA MOTA RIBEIRO DE PAULA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 às 13:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-42.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY SANTOS DA SILVA OAB - 081.746.541-35 

(REPRESENTANTE)

Gabriela Trentin Zandoná OAB - SP386972 (ADVOGADO(A))

MARIO JORGE TOYAMA MORAES OAB - MT27186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 às 13:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RUFF REBELATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000274-03.2020.8.11.0021. REQUERENTE: ELIANE RUFF REBELATTO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 30186555 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000447-27.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000447-27.2020.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCELO ALVES BORGES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito da designação automática 

do sistema da solenidade de conciliação, é cediço que o Município de 

Água Boa/MT não detém interesse em transacionar, consoante outros 

casos análogos, aliado ainda ao fato de que a autora também já 

manifestou o desinteresse na exordial, motivo elo qual DETERMINO o 

cancelamento da solenidade. Preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

CITE-SE a parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou 

ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para 

querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos 

(art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA AFONSO DE SOUSA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000969-25.2018.8.11.0021. REQUERENTE: KEILA AFONSO DE SOUSA 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, MALTA ASSESSORIA DE 

COBRANCAS LTDA Vistos em Regime de Exceção. Primeiramente, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos aclaratórios. Se 

tempestivos. RECEBO os embargos opostos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-94.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

IVAR TORRICO RIVAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010004-94.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: POLYANA 

DE OLIVEIRA BARBOSA Indefiro o pleito de direcionamento de execução 

para outra pessoa jurídica supostamente pertencente à outro grupo 

econômico, eis que tal procedimento somente é possível mediante 

desconsideração da personalidade jurídica, que demanda incidente próprio 

incabível na seara dos juizados especiais. Intime-se a exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Água Boa, 25 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS M. FIGUEIREDO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUIZ TONIAZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ALVES CANEDO OAB - MT22542/O (ADVOGADO(A))

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que promovo a intimação do(a) 

Advogado(s) da(s) parte(s) AUTORA E REQUERIDA e seu(s) cliente(s), 

para comparecer a audiência de Tipo: instrução e julgamento Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 30/04/2020 às 16:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA CALIXTO OAB - DF62635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

IANA GOMES AUGUSTO (REQUERIDO)

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002387-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO TURRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, NU PAGAMENTOS S.A., IANA GOMES 

AUGUSTO Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE 

INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os 

fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA CALIXTO OAB - DF62635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

IANA GOMES AUGUSTO (REQUERIDO)

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002387-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO TURRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, NU PAGAMENTOS S.A., IANA GOMES 

AUGUSTO Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE 

INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os 

fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-37.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDINEIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-37.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: EUDINEIA RODRIGUES DA COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001547-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA ESTEVAM ROQUE ZONTA OAB - SC28531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARIOTTI OAB - RS25672 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURANDIR FARIAS DE ARAUJO JUNIOR (TESTEMUNHA)

EDUARDO KNAPP (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001547-51.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, 

estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I 

do referido ato, este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 

19 de março de 2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 16h20min (MT). 2 – 

INTIMEM-SE as partes acerca da nova data designada. 3 – CUMPRA-SE 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO CARNEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 
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constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CLAUDIA PEREIRA IDIVAL GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA FERNANDES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HUMBERTO AGUIAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA LEMES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 
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decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Comarca de Alto Araguaia

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O(A) Doutor(a) ADALTO QUINTINO DAS ILVA, Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível e Criminal e dos Juizados Especiais da Comarca de Alto Araguaia, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 23.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara Cível e Criminal e Juizados Especiais da Comarca de Alto Araguaia, 

será realizado por videoconferência, através da ferramenta tecnológica 

denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 99975-1673 ou 

através do email: jessica.quintiliana@tjmt.jus.br, para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88957 Nr: 5625-79.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GOMES POLICARPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Vistos.

1. Tendo em vista Ofício n. 80/2019/PJAA dando conta da ausência do 

Ministério Público entre os dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 (seis) deste 

mês, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 23 (vinte e três) de 

outubro de 2019 às 14h40min.

EXPEÇAM-SE as requisições/intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 1148-42.2019.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINNE AGNELLI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA, NOVA 

JERUSALÉM CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDITH MARTA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24175/O, VANDERLI ALVES MEDEIROS - 

OAB:25.596/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC art.482 § VI, provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa dos(as) advogados(as), para, querendo, apresentar réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 2258-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REZENDE SOUZA, CLEONICE LUÍZA 

DE REZENDE SOUZA, SEBASTIÃO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. CERTIFIQUE o decurso de prazo para os devedores/executados 

informarem o pagamento da dívida ou a opor embargos à execução.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução, 

apresentando planilha de débito atualizada e indicando bens passiveis a 

penhora, sob pena de suspensão.

3. Após, faça a conclusão.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15783 Nr: 1939-02.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte exequente para fornecer os dados bancários para transferêcia do 

valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 68-78.1998.811.0020

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:CREA MT0136911, Marco Antonio Jobim - OAB:6.412/MT

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o requerimento retro, oportunizo mais 15 (quinze) dias para 

manifestação do requerido, INTIME-O.

2. CUMPRA-SE o item 3 e seguintes da decisão a fl. 640.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22170 Nr: 175-73.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER ÂNGELO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

1. Compulsando o feito, verifico que houve apreensão de quantia em 

dinheiro (fl. 27), todavia não há informações se houve 

vinculação/recolhimento nos presentes autos.

2. Portanto, INTIME-SE o denunciado para pagamento das taxas e custas 

processuais no prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50119 Nr: 2056-80.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:2.378/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Moreira 

Ferraz - OAB:11390/MS

 11. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.12. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.13. Sem custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o benefício da justiça 

gratuita. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50520 Nr: 2468-11.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DAMASCENO COSTA - 

OAB:192206-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 5. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

requerido AGRENCO BIONERGIA LTDA ao pagamento de R$ 28.626,99 

(vinte e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores 

(TJMT - Ap 74376/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de 

Dir. Privado).CONDENO o(s) requerido(s) ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84214 Nr: 3681-42.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUVAN MANOEL HEREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31187 Nr: 1873-46.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONIZETE CABRAL, SUZIMEIRE REGINA 

ROSA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DORNELAS - 

OAB:155388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 18 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33666 Nr: 1201-04.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BORGES DO NASCIMENTO AFONSO 

& CIA LTDA EPP, CÁSSIO BORGES DO NASCIMENTO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 18 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57939 Nr: 816-51.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN FERREIRA DA SILVA -EPP, ARLAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as correspondências devolvidas (fls. 100/101).

Alto Araguaia - MT, 18 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58486 Nr: 1269-46.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY CHAGAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 10 dias, se manifestar 

quanto a impugnação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105496 Nr: 5161-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Conceição Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - 

OAB:SP-200.863

 Vistos etc.

Considerando o pagamento espontâneo pelos requeridos, bem como a 

concordância do autor (fls.127/128), expeça-se ALVARÁ para 

levantamento dos valores em favor da parte requerente, atentando-se 

para os dados bancários informados às folhas 128.

Deverá a parte autora manifestar sobre a informação de recolha do 

produto informada pela requerida às folhas 117.

Após, nada mais requerido pelas partes e com o transito em julgado 

devidamente certificado ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158190 Nr: 7304-82.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENDES BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 203,00(duzentos e três reais) a ser depositada na 

conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160238 Nr: 302-27.2020.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AGRO E FERRAGENS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11.761/CE, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30.241/CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36.586/CE, RENIA BEZERRA REIS - 

OAB:21.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para recolher a 

diligência do Sr. Ofical de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a ser 

deposita na conta do Tibunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

termos da certidão a seguir trâsncrita: Certifico eu, Oficial de Justiça que 

para cumprimento do r. mandado da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara, 

mandado de citação e intimação, se faz necessário o pagamento 

antecipado da diligência do oficial de justiça com fulcro na portaria nº. 

08/2009 – DF (diretoria do fórum) que trata da cobrança das conduções 

na diligência. O local da diligência, nesta cidade e comarca de Barra do 

Bugres/MT, indicado na folha 151, sendo o valor do ato de R$ 23,42 (vinte 

e três reais de quarenta e dois centavos) a ser depositado. Aguardo 

novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 100-65.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINSTRAÇÃO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão de tutela antecipada 

concedida às fls. 78/81, e, em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Sem custas judiciais, nos termos do artigo 460 da 

CNGC.CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, em seguida 

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias, conforme as 

disposições da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de março de 

2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87938 Nr: 3718-47.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRACI LIMA DE AZEVEDO, LEVY LIMA DE 

AZEVEDO, VANIA LIMA DE AZEVEDO, IVAN LIMA DE AZEVEDO, EVA 

JULIANA LIMA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE CORDEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos 

de terceiros JULGO E HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 48/49. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DEFIRO, nesta oportunidade, o benefício da justiça gratuita postulada, uma 

vez que estando atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC 

e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que os autores não façam 

jus.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo Formal de Partilha, nos 

termos do art. 659, § 2º, do CPC, intimando-se a seguir o 

fisco.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88326 Nr: 4083-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos, denota-se que resta pendente de análise o 

pedido da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, sob o fundamento de 

que se encontram presentes as hipóteses do art. 98 do CPC.[...]. Diante 

desse cenário, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita, pois as custas 

judiciais são um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, determino o RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem a resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV do 

CPC.Outrossim, consigne-se que o pagamento das custas e despesas 

processuais, nos casos de situações momentânea de carência de 

liquidez, poderá ser o recolhimento ao final do processo, inclusive ser feito 

em até 6 (seis) vezes, sendo a primeira parcela logo após esta decisão, 

consoante previsão expressa do artigo 98 do NCPC c/c art. 468, § 6º, do 

Provimento n. 41/2016-CGJ.Dessa forma, preferindo o inventariante pelo 

parcelamento, DEFIRO antecipadamente o pedido, ocasião em que a 

Serventia deverá oficiar o FUNAJURIS, logo após o pagamento da primeira 

parcela, dando-o ciência, bem como para proceder as providências 

pertinentes.No mais, registre-se que o valor da causa nas ações de 

inventário consiste no monte-transmissível (herança), o que diverge da 

hipótese dos autos, uma vez que foi atribuída a causa o montante de 

R$12.000,00 (doze mil reais), a qual está aquém daquele realmente 

passível de transmissão aos herdeiros.Nesse sentido, antes de promover 

o recolhimento das custas processuais, o inventariante deverá atribuir o 

valor correto à causa, em atenção ao disposto no art. 291 do CPC, tudo 

sob as mesmas penas já citadas.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119425 Nr: 475-56.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWDS, MARIA BIANCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEBERSON DA SILVA LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para condenar 

o réu a pagar pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo a parte autora, enquanto perdurar a necessidade, o qual 

deverá ser depositado em conta bancária a ser indicada pela 

representante legal do menor, bem como a 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras, tais como remédios e material escolar.RATIFICO a liminar 

de fls. 07/11.CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formal idades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres - (MT), 13 

de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 122068 Nr: 2076-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

 INTIME-SE, pessoalmente, a DPE para impugnar a contestação de fls. 

85/109, no prazo legal, oportunidade que deverá apresentar o endereço 

atualizado da parte autora, bem como especificar as provas que entende 

pertinente, fundamentando a imprescindibilidade da mesma.

Na sequência, após a impugnação ou decurso do prazo, INTIME-SE a parte 

contrária para que no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, especifique as 

provas que efetivamente pretende produzir, esclarecendo quais os fatos 

juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretende demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, do 

CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 Na sequência, CONCLUSOS para deliberação.

 Por fim, desentranhem os documentos de fls. 40/45, certificando nos 

autos, eis que pertencem aos autos de código 102619, onde deverão ser 

juntados.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Barra do Bugres - MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128589 Nr: 5713-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEILA GOMES DE CARVALHO - 

OAB:20415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que 

o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

INTIMEM-SE.

Às Providências.

Barra do Bugres – (MT), 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160737 Nr: 594-12.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Almeida Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ROSANA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER DE ALMEIDA - 

OAB:35.178/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada. 

Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25069 Nr: 1517-29.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERRAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 164-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 163/163-vº, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. No mais, revogo a decisão de fls. 156, ante a presente homologação.

7. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 302-81.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, NATALIA LOUREIRO CABRAL - OAB:21472/O, RICARDO 

AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Valdemar Cézar dos 

Santos às fls. 645/648, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de 

fls. 642/642-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 
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entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35562 Nr: 1931-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Kameo Takazomo, Olga Shizue Takazono, Waltair 

de Souza, Juraci Tretel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívia Shizuka Abe, Sebastião Alves dos 

Santos e sua mulher, MILTON ONOFRE DA SILVA, BARTOLOMEU 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Ricardo Souza Dutra - 

OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 366/366-v°, uma vez que a proposta de 

honorários periciais apresentada pelo perito, se encontra dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 2. Registre-se, por oportuno, que os encargos decorrentes da perícia 

serão rateados em 50% entre as partes, nos termos da decisão de fls. 

353.

3. Dessa forma, intimem-se as partes para no do prazo de 05 (cinco) dias, 

procederem com a indicação de assistentes e a indicação de quesitos 

(Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC), bem como para o cumprimento 

integral do decisum de fls. 353.

4. Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 222-44.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Pereira da Costa, Ivanete Pereira da 

Costa -ME, EZEQUIAS DE SOUZA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil 

S.A., em face de Ivanete Pereira da Costa ME, Ivanete Pereira da Costa e 

Ezequias de Souza Fortunato, (qualificados nos autos).

 Às fls. 160/164-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil 

S.A., em face de Ivanete Pereira da Costa ME, Ivanete Pereira da Costa e 

Ezequias de Souza Fortunato, (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94431 Nr: 4011-80.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS P/ INDU, F.A. SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 Vistos,

Ante a manifestação de fls. 822, dê-se vistas dos autos à Defensoria 

Pública para atuar nos interesses dos executados citados por edital.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98844 Nr: 991-47.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RENATA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Responsabilização Civil ajuizada por Benedita 

Renata da Costa em desfavor de Banco Bradesco S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 2. Às fls. 84/86 a parte executada apresentou comprovante do 

pagamento da condenação.

 3. Em vistas, a parte autora apresentou manifestação às fls. 88.

4. Assim, com o adimplemento da obrigação, o objeto ensejador da 

presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o 

prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem prejuízo, ante o pagamento voluntário da condenação pela parte 

executada, intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados nos autos.

 7. Isento de custas.

 8. Certificado o trânsito em julgado e com as informações nos autos, 

defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 84/86 em favor da 

parte exequente, eis que se encontram vinculados aos autos.

 9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111003 Nr: 2324-97.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE FERREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 241 de 654



30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156193 Nr: 6178-94.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSFDC, DKDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343-MT

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Título Judicial tendo como partes Heitor 

Sobrinho Felizardo da Cunha, Deise Kelle da Silva Sobrinho e Kelvyn 

Sabino Felizardo da Cunha (qualificados nos autos).

2. Às fls. 59-v°, a parte autora informou que a obrigação existente nos 

autos fora satisfeita.

 3. Assim, com o adimplemento da obrigação, o objeto ensejador da 

presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o 

prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

4. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 6. Cumpra-se.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81168 Nr: 2828-45.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA CONCEIÇÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 243-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 240/240-vº, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53375 Nr: 4127-91.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA ROSA, LUANA ROSA ZARZENON, 

IGOR ROSA ZARZENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 11. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado às fls. 

143/159-v°, substituindo-se, ante o falecimento da Sra. Luis Aparecido 

Zarzenon, o polo ativo da demanda, a fim de nele constar os herdeiros 

apresentados às fls. 143/144, devendo a ação prosseguir em seus 

ulteriores termos.12. Outrossim, levando-se em consideração que houve 

homologação de cálculo às fls. 133, tendo já transitado em julgado ás fls. 

135, determino o levantamento dkkos valores depositados que se 

encontram vinculados aos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83703 Nr: 477-65.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROCURADORA, PROCURADOR(A) FEDERAL DO 

INSS-MT - OAB:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 240-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 237/240, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85896 Nr: 1697-98.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, UNIMED VALE 

DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 
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PATINI - OAB:11660/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 48. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, Resolvo o 

Mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

Julgo Parcialmente Procedente o pedidos formulados na exordial para: - 

condenar as partes Rés solidariamente a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula 

do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença (Súmula n. 16, da Turma Recursal Única – 

MT).49. Em razão da sucumbência, condeno as rés, na forma já fixada, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

diante do zelo profissional, natureza c importância da ação.50. 

Retifique-se a capa dos autos, incluindo-se no polo passivo da demanda a 

empresa Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.51. 

Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.52. Decorrido o prazo 

recursal, não havendo pedido de cumprimento ao julgado pelo vencedor, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.53. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28883 Nr: 1397-49.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES SANTOS E CIA LTDA, 

EDILEUZA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85746 Nr: 1556-79.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

ALMEIDA BRAGA - OAB:27297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Pereira - 

OAB:OAB/MS 9561

 Vistos.

1. Ante o lapso temporal do último estudo psicossocial, determino que seja 

realizado o estudo pela equipe multidisciplinar do Juízo, sem prévio aviso, 

na residência das partes, bem como no local onde se encontra o infante, 

devendo o relatório ser aportado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 2. Com a apresentação do laudo, dê-se vista dos autos as partes, assim 

como para o Ministério Público, a fim de que se manifestem, no prazo legal.

3. Cumprindo tudo, tornem-me os autos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87563 Nr: 3342-61.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentada pela executada (fls. 152), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 146/150, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcela s 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 3820-64.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 87-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 82/85, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113917 Nr: 4049-24.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003/O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, GERSON JOAO COLLE - OAB:OAB/MT 10.190

 15. Ante ao exposto, Julgo Extinto o Processo, por inadequação da via 

eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 509, § 1º, todos do Código 

de Processo Civil. 16. Sem condenação em custas e honorários, vez que 

o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.17. Transitando em julgado, 

arquive-se, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.18. 

P.R.I. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155487 Nr: 5810-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA RODRIGUES NETO, GUSTAVO 

BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a citação da parte requerida, Sr. José Batista Rodrigues 

Neto, tenha ocorrido pessoalmente, consoante certidão de fls. 68, o 

mesmo encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, 

portanto, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, para atuar na 

defesa dos interesses da parte requerida, ficando o causídico, desde já, 

nomeado como defensor dativo.

2. Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-os das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT, bem como manifestar-se no prazo legal.

3. Cumprido tudo, volvam-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158402 Nr: 7408-74.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:12082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, paragrafo 

único, do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo 

Civil. 11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159829 Nr: 14-79.2020.811.0008

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTINA ALVES SOBRINHO, ADILSO JOEL DO 

NASCIMENTO, DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Homologação de Acordo - Dissolução de União Estável c.c 

Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens, ajuizada por Maria Santina 

Alves Sobrinho e Adilso Joel do Nascimento (qualificados nos autos).

2. Consta da inicial de fls. 05/07, que as partes conviveram em regime de 

união estável por cerca de 10 (dez) anos, nesse interlúdio adveio o 

nascimento de um filho, a saber, Danilo Alves do Nascimento, nascido aos 

19/06/2003. Entretanto, com o fim da relação, as partes acordaram quanto 

à dissolução da união estável, guarda e regime de visitas, pensão 

alimentícia e partilha de bens.

 3. Com a exordial colacionou documentos de fls. 08/30.

4. O representante do Ministério Público manifestou-se favorável a 

homologação do acordo formulado entre as partes (fls. 33).

 5. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 6. Trata-se de Homologação de Acordo - Dissolução de União Estável c.c 

Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens, ajuizada por Maria Santina 

Alves Sobrinho e Adilso Joel do Nascimento (qualificados nos autos).

7. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 05/07, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 9. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade 

da Justiça.

10. Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41684 Nr: 2325-29.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 162-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 159/160, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 2462-11.2009.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPS, DVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 
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OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

1. Ante o lapso temporal do último estudo psicossocial, determino que seja 

realizado o estudo pela equipe multidisciplinar do Juízo, sem prévio aviso, 

na residência da parte requerente, devendo o relatório ser aportado aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 2. Com a apresentação do laudo, dê-se vista dos autos as partes, assim 

como para o Ministério Público, a fim de que se manifestem, no prazo legal.

3. Cumprindo tudo, tornem-me os autos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44101 Nr: 327-89.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a manifestação de fls. 127/127-v°, concedo prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação de documentos a fim de viabilizar a habilitação dos 

herdeiros.

 Com a apresentação dos documentos, certifique-se, e dê-se vistas dos 

autos à parte ré para manifestar-se no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44139 Nr: 365-04.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 139-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 123/127, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 306-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LINO BATISTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentada pela executada (fls. 67), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 61/65, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcela s 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101833 Nr: 2816-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUSA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 107-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 100/104, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112693 Nr: 3271-54.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY - BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A
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 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Responsabilização Civil ajuizada por Claudia 

Martins de Souza em desfavor de SKY – Brasil Serviços Ltda., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 2. Às fls. 121/122 a parte executada apresentou comprovante do 

pagamento da condenação.

 3. Em vistas, a parte autora apresentou manifestação às fls. 125.

4. Assim, com o adimplemento da obrigação, o objeto ensejador da 

presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o 

prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem prejuízo, ante o pagamento voluntário da condenação pela parte 

executada, intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados nos autos.

 7. Isento de custas.

 8. Certificado o trânsito em julgado e com as informações nos autos, 

defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 121/122 em favor 

da parte exequente, eis que se encontram vinculados aos autos.

 9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113767 Nr: 3945-32.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATDC, MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 27. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 205 e 208 da 

Constituição Federal, bem como na no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando e tornando, 

assim, definitiva a decisão liminar proferida às fls. 34/36, para o fim de 

determinar que o Município de Denise/MT, através da Secretaria Municipal 

de Educação, providencie, de forma imediata – no prazo máximo de 72 

horas, a contratação de pessoa especializada à monitoração da menor 

Marielly Aliny Teixeira da Costa, em suas atividades escolares, pelo tempo 

que for necessário, sob pena de aplicação de multa diária.28. Sem custas 

ou honorários advocatícios, pois incabível no presente caso, em razão da 

natureza institucional do autor da ação, bem como pela isenção dos réus 

quanto às custas.29. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.30. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.31. 

Notifique-se o Ministério Público.32. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 726-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 Vistos,

1. Levando-se em consideração que a parte autora pleiteou pela produção 

de prova técnica às fls. 317/317-v°, nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser 

intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responder se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação 

completa do profissional habilitado com inscrição no órgão competente, 

bem como proposta de honorários.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vistas à parte autora para que sobre ela 

se manifeste no prazo legal. Os encargos decorrentes da perícia serão 

suportados integralmente pela parte requerente, que postulou a realização 

de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral 

dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder o 

levantamento de 50% da quantia depositada, para realização dos 

trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130541 Nr: 6845-51.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, JOAO 

NESTOR DE GOIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 14.387, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, 

Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 13. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca 

do feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente. 14. Diante do exposto, julgo Totalmente 

Improcedente a exceção de pré executividade. 15. Intime-se o exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias. 16. Intime-se as partes 

e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132093 Nr: 7743-64.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.23. 

Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual seja, 

11/04/2019 (fls. 93).24. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual de 1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. m., contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 
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do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.25. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 26. ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.27. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Assistida: Manuel Alves 

Rodrigues; 2. Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 

3. Data de início do benefício: 11/04/2019 (data do laudo pericial, fls. 93); 

4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença.28. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário.29. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136835 Nr: 2683-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IHADS, CAMILA RIQUELI ASSUNÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 22. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 205 e 208 da 

Constituição Federal, bem como na Lei Federal nº. 8.069/89, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, confirmando e tornando, 

assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (fls. 15/15-v°), e por 

conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 23. Deixo de condenar os 

vencidos ao pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do artigo 

39 da Lei 6.830/80. 24. Sem custas ou honorários advocatícios, uma vez 

que incabíveis a espécie.25. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.26. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.27. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.28. Intimem-se as 

partes.29. Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 153001 Nr: 4216-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DAIANE COSTA MARTNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a retificação da certidão de 

nascimento, devendo ser retificado a grafia do nome na certidão para que 

conste Jessica Daiane Costa Martins.10. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de retificação determinando ao competente Cartório 

de Registro Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a 

correção acima referida, devendo o novo documento ser encaminhado a 

esta Comarca, fazendo a ressalva de que o feito tramita sob o pálido da 

gratuidade da justiça.11. Sem custas.12. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154124 Nr: 4927-41.2019.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS PRAZERES MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, § 4º, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente 

pedido, com resolução do mérito, determinando a expedição de mandado 

para que seja lavrado pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, a Certidão de Óbito de Maria Zenaide Lucio da Silva, nascida 

em 14/10/1954, filha de Jacinto Lucio e Aurea Lucio de Lima, que ocorreu 

em 25/04/2019, às 10horas33minutos. 14. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado, determinando ao competente Cartório de Registro 

Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a lavratura da certidão 

acima referida, devendo o novo documento ser encaminhado a esta 

Comarca, fazendo a ressalva de que o feito tramita sob o pálido da 

gratuidade da justiça.15. Ademais, considerando que a Dra. Aline Juliana 

Leite fora nomeada advogada dativa, de acordo com a decisum de fls. 08, 

e, tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 02 (dois) 

URH – Unidade Referencial de Honorários (Resp. nº 1.656.322 – SC).16. 

Sem custas.17. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157878 Nr: 7148-94.2019.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON RODRIGUES SOARES, 

brasileiro(a), casado(a), socio prop. do iate da alegria, Telefone 

99722-8194. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pedido de Providências Protetivas solicitado pela vítima 

na Delegacia Local, natureza:AMEAÇA C/C LEI MARIA DA PENHA, 

tipificado no artigo 147 do Código Penal

Despacho: Vistos.1. Trata-se de requerimento formulado pelo Delegado de 

Polícia acerca de concessão de medida de proteção de urgência à 

ofendida SONIA DE SENI SILVA em desfavor de WANDERSON 

RODRIGUES SOARES, em atendimento ao disposto na Lei nº. 

11.340/2006.2. Alega a vítima que manteve relacionamento amoroso com o 

requerido por aproximadamente três meses.3. Relata que, após o período 

acima, tomou conhecimento que o requerido era casado, razão pela qual 

manteve contato telefônico com a esposa deste e comunicou-lhe os 

fatos.4. Aduz que, após o requerido tomar conhecimento do ocorrido, 

passou a ameaçar a vítima de morte, fato que teria causado temor a vítima, 

vez que o requerido possui arma de fogo.5. Em razão disso, requer 

medidas protetivas, visando à proteção de sua integridade física e 

psicológica.6. Pois bem, a Lei n. 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria 

da Penha) tratou de questões não só criminais, como cíveis, envolvendo 

violência doméstica ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral). 7. O quadro desenhado nos 

autos aponta para a configuração de violência e/ou ameaça à integridade 

pessoal da vítima, na forma descortinada no caderno policial em tablado, 
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sendo que no atual estágio do feito e para a aplicação da medida protetiva 

não se pode exigir a certeza de que os fatos realmente se deram como 

alegados, contentando-se apenas com a sua plausibilidade, sob pena de 

se inviabilizar o próprio instituto da presente medida cautelar satisfativa 

atípica, a qual se dá de forma unilateral, provisória, excepcional e em 

caráter de urgência. 8. Vislumbrando que as medidas aplicadas são 

reversíveis, não se vê obstáculo para a tutela da integridade pessoal da 

vítima. Afinal, o não deferimento do pleito é que poderia redundar em 

conseqüências muitas vezes irreparáveis (periculum in mora inverso).9. 

Dessa feita, na forma e com supedâneo no artigo 18 e seguintes da Lei 

11.343/2006, pelo prazo máximo de 01 (um) mês, DETERMINO as 

seguintes providências:a)afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência do casal.b)proibição do requerido de se aproximar da 

ofendida e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância 

mínima de 100 (cem) metros; c) proibição de contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;d) proibição do 

requerido de frequentar o seguinte local: a residência da vítima e seu local 

de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta;10. 

De outro turno, INDEFIRO os pedido de suspensão da posse/restrição do 

porte de arma de fogo, devido à ausência de substrato para a 

apreciação.11. NOTIFIQUE-SE pessoalmente a vítima para conhecimento e 

NOTIFIQUE-SE pessoalmente o indiciado para conhecimento e cumprimento 

desta decisão, sob pena de decretação da sua prisão preventiva se 

necessário para assegurar a integridade pessoal daquela(s).12. Após, 

ciência pessoal ao MPE.11. EXPEÇAM-SE os respectivos mandados de 

intimação.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 31 de outubro de 2019.PIERRO DE FARIA 

MENDES.Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 19 de março de 2020

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000294-04.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: IVONETE PEDRO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte EXECUTADA 

para manifestar sobre a petição e documentos juntados no Id. 

28496142/28496144/28496150, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça o processo concluso. 

Cumpra-se. Barra do Bugres, 17 de março de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-98.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000570-98.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

Endereço: RIO BRANCO, 426, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 00, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da manifestação da parte requerida, bem 

como, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, . , 19 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-33.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000348-33.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 6.071,06 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BEATRYS 

CASTANHEIRA Endereço: Rua Peru, 229, N, São João, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como manifestar acerca da petição do 

reclamado ( Entretanto, pugna pelo depósito dos originais das referidas 

certidões em cartório). COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 
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de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000729-41.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000729-41.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.857,02 ESPÉCIE: [Pagamento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) POLO ATIVO: Nome: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA 

Endereço: Avenida Deputado Hitler Sansão, 391, Sala 1, Centro, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: Rua Des. Carlos Avalone, S/N, SEFAZ - Palácio 

Paiaguás, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO, 

BEM COMO QUANTO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. , 19 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA RODRIGUES FALANQUI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000870-31.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 28.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Nome: CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Endereço: PEDRO CELESTINO, 441, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-010 POLO PASSIVO: Nome: MARIA LUCIA RODRIGUES FALANQUI 

Endereço: RUA UNIVERSO, 496, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 FINALIDADE: Intime-se a parte executada MARIA LUCIA 

RODRIGUES FALANQUI, na pessoa do seu responsável legal, para que no 

prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 

4.704,15, conforme planilha apresentada no Id. 23567680, devendo ser 

corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). , 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-54.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GARLENE OPOLSKI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000366-54.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GARLENE OPOLSKI Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 

588, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

da r decisão, bem como, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 19 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000703-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BARROS PEDROSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000703-14.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: AV COUTO MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA 

PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE APARECIDO BARROS PEDROSO Endereço: 

RUA PLANALTO QUADRA 3, 32, VILA PLANALTO, PORTO ESTRELA - MT 

- CEP: 78398-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, conforme decisão: 

."...Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se 

o exequente para que se manifeste...." , 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500030-20.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NICOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Compulsando os autos, denota-se que, de fato, a exequente se 

manteve inerte a determinação deste Juízo acerca da continuidade do 

cumprimento de sentença. Isso porque a intimação acerca do cumprimento 

de sentença anexado no evento 7263508 está colacionada no ID 

11126571, enquanto que o decurso de prazo para obrigação espontânea 

da executada foi certificado no ID 11907013. Posteriormente, a exequente 

foi intimada para atualizar o débito e requerer o que entender dê direito no 

ID 11907047, permanecendo inerte, conforme certidão juntada no evento 

13257417, motivo pelo qual foi proferida sentença de abandono, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC. A intimação do mencionado 
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decisum foi publicada no DJE em 27/07/2018 (ID 14358099), a petição de 

inconformismo foi juntada em 20/08/2018 no ID 14859333, enquanto que o 

prazo para recurso decorreu há muito tempo. Por outro lado, e 

considerando que o cumprimento de sentença se dá nos próprios autos, 

retomo o tramite processual, oportunidade que DEFIRO o bloqueio de 

contas do executado através do sistema BACENJUD, no montante 

atualizado de R$ 10.356,95 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos). A busca deverá ser realizada em nome de 

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIA LTDA., CNPJ nº 

03.590.925/0001-28. Executada a penhora, INTIME-SE a parte executada, 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, PESSOALMENTE (art. 854, § 

2º, do CPC), para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias. Caso a 

penhora online reste infrutífera ou parcialmente cumprida, INTIME-SE o 

exequente, para se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 13 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66729 Nr: 747-26.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60997 Nr: 2005-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:85266/RJ, DANIELA DUQUE ESTRADA - OAB:312.148/SP, 

LEANDRO BERTOLO CANARIM - OAB:241477/SP, SERGIO SAVI - 

OAB:303.022/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82850 Nr: 2436-37.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GARCIA GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3796-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNELIESE DE ÁVILA DEL BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE C. N. DO 

PARECIS/MT- SENHOR ÁLVARO JOSÉ BARBOSA, PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS 

E VENC. VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.94/106 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77360 Nr: 3597-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

ELÉTRICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOSER ANTONIO OLIVETTE 

CAVET - OAB:29.594/PR, VÂNIA REGINA MAMESSO - OAB:27846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 85,, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BROLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

CLADIS BROLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA OAB - MT23817/O (ADVOGADO(A))

DULCE DE MOURA OAB - MT7259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROLIO PARTICIPACOES LTDA (REU)

ANTONIO CESAR BROLIO (REU)

TEREZINHA BROLIO (REU)

CLARETE BROLIO REZENDE (REU)

ARMANDO JUNIOR BROLIO (REU)

BROLIO AGROPECUARIA LTDA (REU)

GILBERTO BROLIO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002519-31.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLADIS BROLIO, CLEUZA 
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BROLIO DE SOUZA REU: ANTONIO CESAR BROLIO, ARMANDO JUNIOR 

BROLIO, CLARETE BROLIO REZENDE, GILBERTO BROLIO, TEREZINHA 

BROLIO, BROLIO PARTICIPACOES LTDA, BROLIO AGROPECUARIA LTDA 

Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por CLEUZA BRÓLIO SOUZA e CLADIS BRÓLIO 

em face do ANTONIO CESAR BROLIO e outros visando a sustação os 

efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas 

nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes a Sra. THEREZINHA 

BRÓLIO, na empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA. 2. Depreende-se da 

inicial que as autoras que são filhas e herdeiras da requerida THEREZINHA 

BRÓLIO e do de cujus ARMANDO JACINTO BRÓLIO, e irmãs dos demais 

requeridos. Sustentam as autoras que a Sra. Therezinha era proprietária 

de 1.138 hectares de terras rurais, desmembrada em 13 partes menores 

(matrículas 10.111 a 10.123) cuja titularidade foi transferida para a 

empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA mediante integralização de 

capital social em nome da Sra. Therezinha, dando plenos poderes à 

empresa administrada pelos demais réus, para usar, gozar e dispor das 

referidas áreas. 3. Alegam que os atos praticados pelos réus configuram 

fraude à legítima e à lei, podendo resultar em dilapidação do patrimônio que 

poderia compor o quinhão das autoras, uma vez que dos 1.138 hectares 

pertencentes à Sra. Therezinha, 1.118 hectares foram integralizados a 

empresa Brólio Agropecuária, 4 hectares foram alienados (matrícula 

1.114) e somente 16 hectares permanecem com a ré (matrícula 10.123). 4. 

Narram que os bens foram integralizados com valores abaixo do que 

realmente valem, além de haver responsabilidade solidária dos sócios 

quanto a eventuais prejuízos originados dos atos praticados e, enquanto 

os bens da Sra. Therezinha foram integralizados pertencendo à empresa, 

o patrimônio dos sócios Gilberto, Antônio e Armando ainda não foram 

integralizados ao capital social da empresa. 5. Afirmam que por possuírem 

amplos poderes para administrar os bens da Sra. Therezinha, os demais 

réus vem se beneficiando irrestritamente da propriedade em detrimento 

aos direitos das autoras, somando uma dívida que soma aproximadamente 

22 milhões lavrada na matrícula dos imóveis. 6. Requerem em sede de 

tutela de urgência a sustação dos “efeitos dos atos de subscrição e 

integralização dos imóveis de matrículas nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 

10.122 , pertencentes à Sra. THEREZINHA BRÓLIO, na empresa BRÓLIO 

AGROPECUÁRIA LTDA , determinando -se aos Réus que abstenham -se 

de praticar quaisquer atos que importem em alienação , oneração ou em 

constrição dos referidos imóveis até o deslinde da presente ação 

anulatória” ou, subsidiariamente, a “suspensão dos efeitos dos atos de 

subscrição e integralização de capital social equivalentes a 50% do 

patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, correspondente a metade das áreas 

que possuía anteriormente”. 7. Juntou aos autos os documentos. 8. Após 

a emenda a inicial e o recolhimento das custas complementares, os autos 

vieram conclusos. 9. Fundamento e decido. 10. Extrai-se do art. 300 do 

Código de Processo Civil que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que estejam 

preenchidos e presentes requisitos obrigatórios, quais sejam, 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 11. Por fim, há o impedimento de se conceder a antecipação de 

tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipada. 

12. A pretensão merece guarida. 13. É que em sede de cognição sumária, 

pelos documentos que instruem a inicial, verifico que demonstrada a 

probabilidade do direito invocado, considerando que as autoras são 

legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding 

familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão 

compor seus respectivos quinhões. 14. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, por sua vez, resta configurado na necessidade 

de assegurar que não ocorra integral dilapidação do patrimônio que 

poderá vir a integrar o quinhão hereditário das autoras pelos demais 

herdeiros até que sejam elucidados todos os fatos. 15. Ademais, a 

presente medida não é irreversível. 16. Dessa forma, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para DETERMINAR a 

suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital 

social equivalente a duas cotas 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha 

Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária, totalizando 33,33% 

correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira. 

17. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de junho de 2020, 

às 14h00min, a se realizar no CEJUSC desta Comarca. 18. CITE-SE o réu 

em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 19. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

20. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 21. 

Intimem-se. 22. Oficie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

(JUCEMAT) para averbar em seus registros a suspensão dos efeitos da 

subscrição, nos termos desta decisão. 23. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 19 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97070 Nr: 688-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MIGUEL MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Defant & 

Defant LTDA em face de Ildo Miguel Maldaner.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 462.

Em seguida, o acordo foi homologado, bem como se determinou a 

suspensão do feito até o cumprimento integral da transação (f. 463).

O exequente informou o integral cumprimento do acordo, pugnando pela 

extinção do feito e baixa da restrição.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação avençada entre as partes, oportunidade em 

que requereu a extinção do feito.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Proceda-se à(s) baixa(s) da(s) penhora(s) perfectibilizada(s) no(s) 

bem(ns) móvel(eis) e imóvel(eis) de propriedade(s) da parte executada, 

liberando-se inclusive eventual anotação premonitória decorrente destes 

autos.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 

conforme avençado à f. 462. Sem honorários advocatícios, nos termos da 

avença homologada nestes autos.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações, 

observando-se o preconizado no artigo 611 e seguintes da CNGC-TJMT.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19248 Nr: 2984-48.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS

SANTOS - OAB:OAB/MT 15686-A, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880, TERESA ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/MT 15732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.294
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 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de depósito, para 

determinar ao requerido que deposite o bem ou o valor do contrato 

firmado, cujo débito deverá ser atualizado de acordo com o referido 

contrato e até a data do efetivo pagamento, além de custas e despesas 

processuais e, via de consequência, extingo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o réu ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez inteiros por 

cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações, observando-se o quanto preconizado no 

artigo 611 e seguintes da CNGC-TJMT.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 2269-79.2000.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - OAB:13.889-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, pelo reconhecimento da 

prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.Condeno a parte 

requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré.Transitada em 

julgado, ao arquivo.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91699 Nr: 2814-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSB, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAQUELLI ITÁLIA PASQUALLI 

- OAB:26764/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo nenhuma mácula na avença firmada entre 

as partes, e em consonância com o parecer ministerial de f. 79, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes às f. 66-68, para que 

surtam seus legais efeitos jurídicos.Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c 

artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE, com 

urgência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado 

Clederson Luiz Alves de Borba, devidamente qualificado nos autos, 

devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

tiver que permanecer preso, o que deverá ser certificado nos 

autos.Proceda-se à(s) baixa(s) de eventual(ais) penhora(s ) 

perfectibilizada(s) em bem(ns) móvel(eis) ou imóvel(eis) de propriedade(s) 

da parte executada.Condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 90, § 2º do CPC/2015, porém defiro o 

pleito de justiça gratuita vindicado na exordial, em ordem a suspender a 

exigibilidade do pagamento nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações, observando-se o preconizado no artigo 611 e seguintes da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-25.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PATRICK DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000409-25.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JEAN PATRICK 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-75.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR HAMMERSCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR OAB - MT205850-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (TESTEMUNHA)

LUISA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010165-75.2016.8.11.0050 Parte autora: NEIMAR HAMMERSCHMIDT Parte 

reclamada: ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR Vistos. Diante 

o teor da certidão inclusa no ID 27140396, demonstrando o decurso do 

prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 18 de Março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-53.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA RED MARKETING, ASSOCIACAO INTERATIVA E TREINAMENTO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9300-O (ADVOGADO(A))

MELISSA EGASHIRA GUERREIRO OAB - PR36632 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010074-53.2014.8.11.0050. REQUERENTE: TEREZA CAROLINA DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: DELTA RED MARKETING, ASSOCIACAO 

INTERATIVA E TREINAMENTO LTDA Vistos. Trata-se de ação reclamatória 

c.c. danos morais e materiais proposta por Tereza Carolina da Silva 

Oliveira em face de Delta Red Marketing, Associação Interativa e 

Treinamento Ltda em 04.03.2014. O pedido foi julgado procedente nos 

termos da sentença de ID 4231842. As requeridas Delta Red Marketing, 

Associação Interativa e Treinamento Ltda interpuseram recurso ID 

4231919. Certificada a tempestividade e ausência de preparo ID 4231942, 

a parte recorrente apresentou comprovação do pagamento da guia de 

recolhimento, ID 4231956, bem como recebimento do recurso ID 4231964. 

O recurso não foi reconhecido pela deserção pela Turma Recursal, a teor 

do que se infere do ID 4231979. Os recorrentes interpuseram embargos 

de declaração ID 4231981 que foram conhecidos, porém rejeitados, ID 

4231990. Transitado em julgado o acórdão após retorno dos autos a 

origem, determinou-se o cumprimento, ID 4232001. Os 

recorrentes/requeridos interpuseram reclamação junto ao Superior 

Tribunal de Justiça que determinou a remessa para o Tribunal de Justiça 

deste Estado, ID 4232024. Diante da remessa ao TJMT foi proferida 
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decisão deferindo a tutela recursal e suspendendo os efeitos do acórdão 

impugnado até final apreciação da reclamação, ID 4232038. O pedido de 

cumprimento de sentença foi suspenso a teor da decisão do TJMT, ID 

4232047 em 06.09.2016, até julgamento da reclamação. Decido. Ocorre 

que a despeito da suspensão, observo que já decorreram mais de três 

anos, sem que até o momento houvesse informação de julgamento do 

recurso. Desta feita, em atenção ao princípio da celeridade que norteia o 

Juizado Especial, entendo que o presente feito deve ser arquivado com 

baixa. Outrossim, o arquivamento com baixa não implicará em prejuízo a 

nenhuma das partes, pois o feito encontra-se suspenso e tão logo haja 

informação do julgamento, o feito poderá ter prosseguimento a pedido das 

partes, sem que haja ônus a qualquer delas. De outro modo, 

permanecendo o processo ativo, haverá prejuízo pela demora na 

tramitação que vai de encontro ao principio da celeridade norteador do 

Juizado Especial, notadamente, na taxa de congestionamento deste órgão 

jurisdicional, sem que haja necessidade continuar ativo. Repiso, conta no 

estoque da Comarca e paralisado há mais de três anos, impactando 

negativamente na celeridade e cumprimento por este órgão jurisdicional 

das metas que lhes são atribuídas junto ao CNJ. Assim, mantenho a 

suspensão e determino o arquivamento do feito, com baixa, devendo após 

o julgamento da reclamação, caso haja pedido das partes, 

desarquivamento sem ônus para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 18 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-26.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RAYZEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-10.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA PEREIRA DEZORDI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000410-10.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA 

GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: RAFAELA CRISTINA PEREIRA 

DEZORDI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 30/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 106378 Nr: 493-77.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON GLADISTONE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

__28_____/___05____/2020, às ____14__h__00____min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89758 Nr: 1629-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PORTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

__28_____/___05____/2020, às ____13__h__30____min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000303-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000303-60.2020.8.11.0051 Habilitação de Crédito Despacho. 

Vistos etc. INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora 

Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o 

pedido de habilitação feito pelo Credor. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 316-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 07 

de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98871 Nr: 3695-98.2015.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Reinehr Prado, Franciele Reinehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Junio Alves dos 

Santos - OAB:MT/18.126

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114491 Nr: 4493-25.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALYA HORRANE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/O, Daniela Cabette de Andrade - OAB:MT 

9889-B

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos pela Requerente, revogando a liminar concedida. CONDENO a 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da 

causa. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade 

de tais verbas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 18 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117735 Nr: 8-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a petição do Requerido, acostado na Ref: 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91592 Nr: 1207-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeisiane Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:SP/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifesta-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75856 Nr: 819-44.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Mantoani Ltda, Graciel Alves Abreu, 

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Raquel Trevisol - 

OAB:15885/mt, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sordi Teixeira 

Moser - OAB:6357/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A/MT, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19.685 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto a Exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82668 Nr: 2385-91.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pedro Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e comprovar nos autos o respectivo pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83126 Nr: 2673-39.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a petição do Requerido, acostado nas fls: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85886 Nr: 4115-40.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoti Mauricio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, manifestar-se quanto a impugnação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103444 Nr: 545-75.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerônimo Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo legal, 

manifestar-se quanto a insurgência da parte executada, conforme 

determina a última decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103992 Nr: 700-78.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidraumaster Sistemas Hidraulico EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina de Souza Lima Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se, solicitando o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107484 Nr: 1725-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnold José Neumann, Lourdes Conceição Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, Paulo Robson Prati - OAB:13.083

 Autos n° 1725-29.2016.811.0051 - 107484

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Embora os autos tenham sido triados à prolação de sentença, nota-se 

equívoco a impossibilitar o julgamento.

É que, ao contrário do afirmado pelo Requerido, os Requerentes não foram 

intimados a proceder ao pagamento dos honorários periciais. Em consulta 

ao Diário da Justiça Eletrônico de número 10394, p. 440, viu-se que a 

intimação se referia, apenas, ao valor dos honorários, e não ao depósito 

deles.

Assim, preclusa está a discussão acerca do valor dos honorários, e não à 

produção da prova em si.

Assim, INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que depositem o valor dos honorários no prazo de 15 (quinze) dias, 

aí sim, sob pena de preclusão da prova.

Em seguida, CUMPRA-SE o despacho anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 316-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a insuficiência de valores 

penhorados, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo 

de 15 dias, manifestar-se, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172319 Nr: 102-85.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Considerando a possibilidade de efeitos infrigentes, Impulsiono os Autos 

para a Intimação da parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto aos embargos feitos pelo Autor, acostado na 

Ref: 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172322 Nr: 104-55.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDIVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Considerando a possibilidade de efeitos infrigentes, Impulsiono os Autos 

para a Intimação da parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto aos embargos feitos pelo Autor, acostado na 

Ref: 18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174071 Nr: 1009-60.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Gaudioso Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA NUCCI ENSIDES - 

OAB:14014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação de crédito feita pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174220 Nr: 1097-98.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balduino Aurélio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação de crédito feita pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88626 Nr: 344-20.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empilhatec Comércio de Peças para Empilhadeiras Ltda 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, Robson scarinci - OAB:6939

 Autos n° 543-42.2015.811.0051 – 89191 / 344-20.2015.811.0051 - 88626

Cominatória

Despacho.

Vistos etc.

Em causas semelhantes, o atual representante do Espólio do Sr. Dirceu 

Pinhatti Mendes vem adotando postura mais aberta à conciliação. Tal 

situação parece importante aos casos, especialmente se considerado o 

pequeno montante das obrigações discutidas.

Assim, nos termos do art. 2º, § 3º, combinado com art. 139, V, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, DESIGNO nova audiência de conciliação 

para o dia 24 de junho de 2020, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes e seus Procuradores.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108923 Nr: 2072-62.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide 

Itacaramby Furtado, Agroseeds Produtos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 2072-62.2016.811.0051 - 108923

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para determinar a penhora, 

remoção e avaliação dos veículos indicados.

EXPEÇA-SE, pois, mandado correspondente, a ser cumprido no endereço 

dos Executados ou em qualquer outro local indicado pela Exequente.

DETERMINO, desde logo, a anotação da restrição no cadastro dos 

veículos.

Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Exequente para que indique 

bens disponíveis dos Executados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118176 Nr: 308-07.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATACINO TEIXEIRA GOMES - 

OAB:10301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB:19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123334 Nr: 2600-62.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Eugenio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da Herdeira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a juntada acostada nos autos na ref:34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109372 Nr: 2204-22.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das prtes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-ae acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133113 Nr: 7452-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semeali Sementes Híbridas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRAREZI 

RISOLIA - OAB:147522

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos nestes embargos, mantendo incólume a pretensão executória 

revelada nos autos principais.

CONDENO os Embargantes ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado 

da causa. Entretanto, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas, em 

decorrência do benefício da gratuidade da Justiça. Certificado o trânsito 

em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos da Execução 

2072-62.2016.811.0051, Código 108923. Em seguida, AGUARDE-SE o 

pedido de cumprimento de sentença por qualquer dos interessados. Não 

havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 1886-34.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Douglas de Souza Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção 

Ltda, ISV Indústria e Comércio de Materiais de Construção LTDA, Banco 

Bradesco S/A, Bruna Bassatto Zeni, BIG CENTER ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:11752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doraídes José dos Reis - 

OAB:18883, João Batista de Moraes - OAB:11059, Nelson Willians 

Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A, Samuel Ricard Decker Neto - 

OAB:

 Nos termos a legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Embargante, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação, para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89191 Nr: 543-42.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empilhatec Comércio de Peças para 

Empilhadeiras Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458

 Autos n° 543-42.2015.811.0051 – 89191 / 344-20.2015.811.0051 - 88626

Cominatória

Despacho.

Vistos etc.

Em causas semelhantes, o atual representante do Espólio do Sr. Dirceu 

Pinhatti Mendes vem adotando postura mais aberta à conciliação. Tal 

situação parece importante aos casos, especialmente se considerado o 

pequeno montante das obrigações discutidas.

Assim, nos termos do art. 2º, § 3º, combinado com art. 139, V, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, DESIGNO nova audiência de conciliação 

para o dia 24 de junho de 2020, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes e seus Procuradores.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105966 Nr: 1198-77.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, Lélia 

Loyze Ribeiro Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 os termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifesta-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113428 Nr: 4066-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLINO DA ROCHA SOARES, Santiago da 

Rocha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifesta-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116483 Nr: 5503-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executivo Tur e Transportes Ltda, Cael 

Parreira de Oliveira, Kleber Machado de Oliveira, Valdenice Machado de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifesta-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103611 Nr: 598-56.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicilde Puhl Rizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Solange Spengler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acercado mandado 

decitação, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101400 Nr: 4632-11.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, Salatiel José de 

Almeida e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Ibura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Manica - 

OAB:3.560/MT, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333/O

 Considerando o retorno da carta precatória, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA AS PARTES APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO 

LEGAL SUCESSIVO E/OU SOLICITAREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 4898-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos terms da legislação vigente, considerando que o mandado para 

citação dos herdeiros já foi expedido, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo comprovar no processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106603 Nr: 1410-98.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Itália Ltda, Belo Brasil Supermercado 

Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliar Comércio Atacadista Ltda EPP, Banco 

Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na 

inicial para DECLARAR a inexistência da dívida constante dos títulos de 

crédito emitidos pelo Requerido Juliar. CONDENO o Requerida Juliar ao 

pagamento de R$ 7.500,00, a título de compensação pelos danos morais, 

para cada um dos Requerentes, corrigidos pelo INPC a partir da presente 

data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação. Por 

outro lado, JULGO improcedente o pedido indenizatório aduzido em face 

do Requerido Banco Santander, dada a limitação de sua participação 

àquilo que lhe fora outorgado, via endosso-mandato. CONDENO o 

Requerida Juliar ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

estes arbitrados em R$ 7.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, 

considerando, em especial, o curto trâmite processual e o baixo valor da 

condenação. Dada a sucumbência parcial, CONDENO os Requerentes ao 

pagamento dos honorários advocatícios dos ilustres Procuradores do 

Requerido Banco Santander, arbitrados em R$ 3.500,00, também na forma 

do art. 85, § 8º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao 

Cartório de Protesto, a fim de que procedam à baixa definitiva do protesto. 

Em seguida, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127996 Nr: 4749-31.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Flores de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Barbara de O. Sodré 

Píona - OAB:13333 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, apresentar suas alegações Finais, 

para o posseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155560 Nr: 6686-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Floriano Garms, Álvaro Garms Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE MELLO FERREIRA - 

OAB:339541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se, considerando que a 

parte executada, citada, quedou-se inerte.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-98.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BELLANDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO as PARTES, na pessoa de 
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seu(ua,s) procurador(a,es), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 25/05/2020 Hora: 12:30 , à 

realizar-se na sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo 

fazer comparecer seu(ua,s) cliente(a) na referida solenidade. Campo 

Verde-MT, 19 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003656-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ZATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO as PARTES, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a,es), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC 

Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 25/05/2020 Hora: 13:30 

(redesignada), à realizar-se na sala de audiências do CEJUSC (edifício do 

fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua,s) 

clientes na referida solenidade. Campo Verde-MT, 19 de março de 2020. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001908-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO as PARTES, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a,es), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC 

Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 25/05/2020 Hora: 14:00 , à realizar-se 

na sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua,s) clientes na referida solenidade. Campo Verde-MT, 

19 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-62.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 25/05/2020 Hora: 15:00 (redesignada), à 

realizar-se na sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo 

fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem 

como para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, referente a diligência na zona urbana, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 19 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA GARCIA DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON COUTINHO DE BRITO (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 18/05/2020 Hora: 13:40 (redesignada id. 

30463987), à realizar-se na sala de audiências do CEJUSC (edifício do 

fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido(a) na referida solenidade, devendo ainda, indicar atual 

endereço da parte requerida, tendo em vista devolução da missiva id. 

30016425, ou requeira o que entender de direito. Campo Verde-MT, 19 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 3950-37.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA(embargante), na pessoa de seu ADVOGADO, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS 

JUDICIAIS no importe de R$ 3.553,11 (três mil, quinhentos e cinquenta e 

três reais, onze centavos). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 128-35.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Tarcisio Biazon, Jose Aparecido Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Itamar Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Romulo Gemenes Biazon - OAB:15.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ITAMAR BONETTI, Cpf: 

88079708991, Rg: 57064366, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 568,74 (Quinhentos e sessenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Nos termos do artigo 5.º do 

Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à parte REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 568,74 (quinhentos e sessenta e oito reais, setenta e 

quatro centavos) , a qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

25/27. Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 

421,50 (quatrocentos e vinte e um reais, cinquenta centavos) para 
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recolhimento de CUSTAS e R$ 147,24 (cento e quarenta e sete reais, vinte 

e quatro centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Souza 

Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 18 de março de 2020

Maria de Fátima Souza Alves Xavier Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33281 Nr: 3400-37.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Caminhões, Valmir Carvalho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Fernanda P. da S. G. 

de L. Rodrigues dos Reis - OAB:13283-E, Mananciel José da 

Fonseca - OAB:2473/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 588,00(quinhentos e oitenta e oito reais), a qual foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls 113/121. Este valor deverá ser pago de 

FORMA SEPARADA, sendo R$ 421,50(quatrocentos e vinte e um reais, 

cinquenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 166,50(cento e 

sessenta e seis reais, cinquenta centavos)para fins de TAXA JUDICIÁRIA. 

Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, 

para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70238 Nr: 3118-62.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Pires dos Anjos, Ulisses dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olívia de Almeida Soprane 

Martins - OAB:105.787 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os embargos de declaração apresentados pela 

parte executada à fl. 464 estão TEMPESTIVOS. Que, INTIMO a parte 

autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca dos embargos de declaração interposto pela parte 

executada à fl. 464. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73457 Nr: 2444-50.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BEBIANO PIMENTA - 

OAB:102635

 Certifico que Intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 239/242, no prazo de 5 (cinco)dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 4020-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da 

Silva, Zilaura Pegoraro, Fernanda Amaral Rabelo Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Alta Floresta - 

MT, ou promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do 

artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 2429-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que o executado devidamente intimado da certidão de 

ref.70, Via DJE nº 10516, publicado em 18/06/2019, deixou decorrer o 

prazo e nada manifestou. INTIMO o exequente para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131349 Nr: 6469-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Pastoril do Araguaia s/a, Fernando Schild Ribeiro, 

Urbano Silveira de Castro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, Fernando 

Luiz Wosniak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 De proêmio, em atenção ao que dispõe o artigo 372, caput, do NCPC, 

INTIME-SE a parte oposta para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se especificadamente acerca do requerimento de prova 

emprestada formulada pela opoente (ref. 35), ficando consignado que o 

silêncio será interpretado como concordância. Sem prejuízo do exposto, 

considerando se tratar de processo conexo aos distribuídos com os 

códigos 105753 e 104169 e especialmente diante do teor da decisão 

proferida pelo TJMT nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 

1004486-04.2018.8.11.0000, interposto por FERNANDO LUIZ WOSNIAK no 
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feito código 105753, recomendando a reabertura de prazo para 

especificação de provas naquela ação, AGUARDE-SE o desenlace dos 

autos em apenso para saneamento conjunto. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde, 18 de março de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10944 Nr: 474-59.2005.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Tachinardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Maria Johner - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III do novo Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, do NCPC, em face 

da concessão de justiça gratuita a própria. DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, pois não houve a intervenção da parte adversa. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102963 Nr: 410-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geanderson Martins Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Simonetti Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Nagila Santos Pinheiro - 

OAB:21004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, do NCPC, em face da 

concessão de justiça gratuita à próprio.DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, pois não houve a intervenção da parte 

adversa.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o 

feito com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 16 de março de 2020.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107410 Nr: 1690-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente 

incidente de falsidade documental.Sem custas, por tratar-se de incidente 

processual e diante da gratuidade de justiça, e sem honorários 

advocatícios, eis que segundo a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, tal ônus somente é cabível quando importar a extinção 

da demanda principal:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios no 

incidente de falsidade. Precedentes. 2. Hipótese em que, com o julgamento 

incidente, não houve a extinção da execução, sequer parcial. 3. Agravo 

interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp nº 1.439.734/SP, 4ª Turma, Rel. 

Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.12.2017)PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 17 de março de 2020.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124923 Nr: 3319-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulio Antonio Leite, Leila Maria Bannwart Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco dos Santos, Julino Ferreira do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

Andressa Bannwart Leite Stefani - OAB:131.124/SP, Werner 

Bannwart Leite - OAB:128.856/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485 , inciso I c/c o art. 321 , § único e 290, todos 

do novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, 

NCPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 18 de 

março de 2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 417-89.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 417-89.2015.811.0051 (Código 88748)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALDERINA DA SILVA 

COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados.

Denota-se que após a homologação dos cálculos de execução (ref.: 65), 

houve o parcial cumprimento da obrigação de forma administrativa (ref.: 67 

e 68), motivo pelo qual a parte exequente apresentou novo memorial (ref.: 

72).

Intimado dos novos cálculos, o INSS nada manifestou (ref.: 79).

Deste modo, HOMOLOGO o novo memorial de cálculos apresentado pela 

parte credora à ref.: 72.

Por conseguinte, considerando o que preconiza o art. 910, § 1º do NCPC e 

art. 100 da Constituição Federal, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO JUDICIAL para 

o pagamento do valor devido ao segurado, instruindo-o com os 

documentos necessários e encaminhando-o ao tribunal competente.

Por sua vez, as verbas honorárias devem ser destacadas e pagas 

mediante REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, porquanto o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recurso Repetitivo, que não há 

vedação constitucional e legal para que os honorários advocatícios, 

quando não excederem ao valor limite previsto na legislação vigente, 

possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal 

observe o regime dos precatórios (Precedente: STJ, REsp nº 

1.347.736/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. 

Herman Benjamin, j. 09.10.2013).

Assim, DETERMINO a expedição da competente Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) com relação aos honorários advocatícios.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 18 de março de 2020.
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MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171802 Nr: 6312-89.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Miguel Neves Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Intimação do Drº Edison Gonçalves de Andrade Junior, OAB:22367/O 

para no prazo legal apresentar a defesa do réu JOSIMAR MIGUEL NEVES 

LEITE, Cpf: 02317144164, Rg: 1903254-4.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VERONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para no prazo legal, apresentar as contrarrazões do 

recurso interposto pela parte autora. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para no prazo legal, apresentar as contrarrazões do 

recurso interposto pela parte autora. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000822-35.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ELIANE RAMOS 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDERSON 

HENRIQUE CAVALARI POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001030-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, nos termos posto pelo requerente. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000714-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu procurador, para comparecer na 

secretaria do Juizado Especial, para retirar a Certidão de Crédito, a qual 

encontra-se a sua disposição na mencionada secretaria. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-88.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SIMPLICIO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal, indicar os dados bancários para 

restituição do saldo remanescente, sob pena de arquivamento. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-58.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J.J. FREIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZONI CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono om feito, a fim de 
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intimar a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

no prazo legal, impugnar a penhora online. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-02.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Canarana, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara da Comarca de Canarana/MT, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99605-9659 ou 

através do email: Evelyn.oliveira@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais poderão ocorrer em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 19/03/20.

Canarana/MT, 19 de março de 2020

Dr. CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

  

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-73.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS DIAS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000324-73.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CARLITOS DIAS SIQUEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. CARLITOS DIAS SIQUEIRA propôs a 

presente ação de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal. Pediu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença desde a data 

da cessação administrativa, e a conversão em aposentadoria por invalidez 

a partir da data da perícia, com renda mensal de 100% do salário de 

contribuição. A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, 

com comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo. 

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido 

inicial. Laudo pericial, do qual tiveram vista as partes. É o relatório. 

DECIDO. Conforme art. 59 da Lei 8.213/91, “o auxílio-doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, sendo 

que para sua concessão exige-se, além da qualidade de segurado, a 

carência mínima de 12 contribuições mensais (art. 25, I). Quanto à 

aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei 8.213/91 prevê que “uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição”. “A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença”, condicionada à perícia a ser 

realizada pelo INSS e ressalvadas as hipóteses de doenças anteriores à 

condição de segurado (art. 43). Partindo desses preceitos, observo que a 

qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a 

incapacidade inicial são incontroversos, tanto que o auxílio-doença foi 

concedido à parte autora em sede administrativa. Reside a controvérsia 

em saber se a incapacidade é permanente, isto é, se o trabalhador é 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e tal fato foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, 

que concluiu que a incapacidade é PERMANENTE e TOTAL (incapacidade 

para toda e qualquer atividade laboral, sem prognóstico de recuperação). 

Dessa forma, presentes os requisitos legais, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento 
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no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR 

A TUTELA DE URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme 

segue: 1- o nome do segurado: CARLITOS DIAS SIQUEIRA 2- o benefício 

concedido: AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. 4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 5- a data de 

início do benefício AUXÍLIO DOENÇA – DIB: 25/05/2018 6- a data de início 

do benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIB: 25/05/2018 7- a 

renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a 

efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a 

prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 

STJ – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o 

proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo 

art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Canarana, 16 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43502 Nr: 2422-24.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, RESDS, MJDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Ulysses Coelho 

Ohland - OAB:25317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308, Leila Galle Ebeling - OAB:

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório de fls. 194/195 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28867 Nr: 372-59.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247, PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O, Rayssa Morganna Santos Silva - 

OAB:21.510/MT

 Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1010, do Código de Processo 

Civil, fica(m) a(s) parte(s) requerida(s), INTIMADO(S) para, no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões ao recurso ora interposto, ficando desde 

já cientificadas de que após a apresentação destas e o processamento de 

eventual apelação adesiva os autos serão remetidos ao Eg. Tribunal de 

Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme 

preconizado no artigo 1010 parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79801 Nr: 652-49.2020.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DOMARADZKI 

MARTINS - OAB:OAB/MT 25452/0

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia da missiva como 

mandado.

Designo a audiência para o dia 11/08/2020, a realizar-se, às 12:00 

(HORÁRIO MT), no Fórum desta comarca, a fim de realizar a audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Informe-se ao juízo deprecante os dados da carta e a data do ato 

agendado para eventuais comunicações (art. 392 da CNGC).

Após o cumprimento e as baixas de estilo, devolva-se a missiva ao juízo 

de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na CNGC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 1418-44.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais na importância de R$ 6.589,00 (seis mil e quinhentos e oitenta e 

nove reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Considerando tratar-se de relação não-tributária, os valores 

deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data 

do evento danoso e acrescidas de juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 
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9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 

870.947/SE, repercussão geral).Em vista da mínima sucumbência, 

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em valor 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação. Entretanto, ISENTO o 

requerido do recolhimento de custas, nos termos do art. 460, da 

CNGC/MT.Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 

nº 490, do Superior Tribunal de Justiça, assim, caso não seja apresentado 

recurso pelas partes no prazo legal, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 2288-55.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LUPATINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:, 

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes para 

que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28934 Nr: 439-24.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA, CANATUR 

LOCADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Gilmar Moura de Souza - OAB:5681 MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Mauricio Castilho Soares - OAB:MT 

11464, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos etc.Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.Frustradas todas as diligências anteriores, vistas 

ao Ministério Público para manifestação.Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do item 2.16.4 da CNGC/MT.Considerando 

que o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, OFICIE-SE 

ao TRE a fim de que promova a suspensão dos direitos políticos de Walter 

Lopes Faria pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como realizem as 

comunicações que se fizerem necessárias para que seja registrado 

quanto a proibição do executado Canatur Locadora de contratar com o 

Poder Público, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do II do artigo 12 

da Lei n° 8.429/1992, nos termos da sentença proferida nestes 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 265-10.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Finance Brasil s/a - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217.166/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 17.498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Vistos etc.Em manifestação o Requerente aduz que a impugnação deve 

ser rejeitada, pois o Banco pretende modificar sentença transitada em 

julgado. Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento e 

decido.Conforme se observa dos autos a sentença de fls. 144 já transitou 

em julgado, conforme certidão de fls. 150. O Banco executado, em sua 

impugnação ao cumprimento de sentença, alega que não deu causa ao 

ajuizamento da demanda e, por isso, não deveria suportar o ônus 

sucumbencial. Ora, não é possível em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença alterar a fixação da sucumbência posto que 

preclusa tal discussão, por força da coisa julgada.Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO 

- IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA. - Incumbia à parte ora apelante, 

apresentar à época, recurso em face do acórdão que inverteu o ônus da 

sucumbência, a fim de esclarecer/alterar a base de cálculo aplicada para 

o cálculo dos honorários sucumbenciais. Ausente tal recurso, não há 

como se alterar a base de cálculo neste momento processual - Não há que 

se falar em alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios 

sucumbenciais inserida em decisão que já transitou em julgou, sob pena 

de ofensa à coisa julgada. (TJ-MG - AC: 10000191056811001 MG, Relator: 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 

27/11/2019)Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pelo 

executado.Não havendo irresignação recursal, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico dos valores vinculados aos autos (fls. 153/157) em favor do 

exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49861 Nr: 1723-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furtuoso Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.171-A

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos da segunda instância, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 66164 Nr: 901-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BARBOSA SOUZA, ERICA 

FERNANDA SANTOS DE MORAES, UILDEMAR PEREIRA LIMA, LORRANE 

DA SILVA, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT, Andreza Pereira de Lima - OAB:21.391/PA, Beatriz 

Silva Bensi - OAB:24897/0 -MT, Felipe de Almeida - 

OAB:24.591-0/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O, Welliton 
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Gomes Rocha Lima - OAB:24880/MT

 Vistos etc.

Em razão da situação excepcional da pandemia de Covid-19, atento às 

recomendações do Conselho Nacional de Justiça no art. 8° da Resolução 

62 de 17 de março de 2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADPF 347, os autos vieram conclusos para fins de análise 

quanto a possibilidade de revogação da prisão.

Tendo em vista o esgotamento de jurisdição deste juízo, visto que já fora 

prolatada sentença nestes autos, DEIXO de analisar a prisão dos réus que 

se encontram custodiados.

No mais, CUMPRA-SE o despacho proferido às fls. 556.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 13834 Nr: 1740-16.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 286.

 Desta forma, suspendo o feito pelo prazo de 06 (seis) meses, ou até 

julgamento do Agravo de Isntrumento n.º 0066497-40.2014.4.01.0000.

Ao arquivo provisório.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Canarana, em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 23.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara da Comarca de Canarana/MT, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 99641-6904 ou 

através do email: Karolliny.larentis@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais poderão ocorrer em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 19/03/20.

Canarana/MT, 19 de março de 2020

Dr. CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 2894-30.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Kroth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16761 Nr: 2441-40.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 
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vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16841 Nr: 93-15.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Marques Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16864 Nr: 81-98.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Schonholzer ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19361 Nr: 87-71.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MILTON SUPPTITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19467 Nr: 172-57.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19879 Nr: 599-54.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 
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para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22363 Nr: 167-98.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22673 Nr: 478-89.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23172 Nr: 978-58.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILVAN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23294 Nr: 1100-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Marques de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23467 Nr: 1273-95.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Santana de Souza Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 
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da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23724 Nr: 1533-75.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23999 Nr: 1808-24.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 1834-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24164 Nr: 1973-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. Delmondes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24225 Nr: 2034-29.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTINA SILVA AIRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 
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extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24297 Nr: 2106-16.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar R. de Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24301 Nr: 2110-53.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Jaqueline Micolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24346 Nr: 2155-57.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marnes Khellain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24362 Nr: 2171-11.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 2201-46.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE LUIZA WERLANG SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 
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extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24435 Nr: 2244-80.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Maria Chimin-mE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24897 Nr: 2707-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Jesus Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25061 Nr: 2871-84.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Soares de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25070 Nr: 2880-46.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Gruin Diesel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25074 Nr: 2884-83.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Jesus Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 
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do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25094 Nr: 2904-74.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25097 Nr: 2907-29.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Terezinha Mattos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25254 Nr: 3064-02.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altemir José Uning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25285 Nr: 3095-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCI SCHUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25322 Nr: 3132-49.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W G Alves de Souza-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 
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da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25327 Nr: 3137-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bang Fietz & Cia Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25360 Nr: 3170-61.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Faria Salgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25364 Nr: 3174-98.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD Representações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 3177-53.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Flavio Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 3229-49.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete Cristina Losch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 
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para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25420 Nr: 3230-34.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S Cândido Portugues-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25424 Nr: 3234-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Mariza de Matias Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25433 Nr: 3243-33.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Máquinas Agricolas Ltda _ EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25443 Nr: 3253-77.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V D da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25446 Nr: 3256-32.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siqueira Trovo & Trovo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 
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vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25514 Nr: 3324-79.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25528 Nr: 3338-63.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SCHONHOLZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25617 Nr: 3427-86.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA SALETE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25624 Nr: 3434-78.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Herminia Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25635 Nr: 3445-10.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A Deluci-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 
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vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25644 Nr: 3454-69.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandair Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25688 Nr: 3498-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vitório de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25848 Nr: 3658-16.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Arcanjo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25849 Nr: 3659-98.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25850 Nr: 3660-83.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Carlos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 
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vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25861 Nr: 3671-15.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 174-56.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vieira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26328 Nr: 179-78.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26342 Nr: 199-69.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26347 Nr: 204-91.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Deungaro Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.
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Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24849 Nr: 2659-63.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. N. da Costa e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial.

Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65761 Nr: 637-51.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES DA SILVA, LUZIA VICENTE 

CORDEIRO DA SILVA, ALINE GRACIELE DA SILVA, ALIPIO CORDEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que AGRO 

ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA move em face de 

MARCOS GOMES DA SILVA e outros, já qualificados nos autos.

 Conforme se infere à fl. 61 e seguintes, as partes firmaram acordo 

extrajudicial acerca do objeto da lide.

É o relatório. Decido.

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, bem como, o aditivo do acordo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Honorários da forma fixada no acordo. Condeno a parte exequente ao 

pagamento de custas processuais, se houver, porquanto não realizada a 

citação, bem como, respeitado o princípio da causalidade.

 Cumpridas as determinações, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se provisoriamente o feito até ulterior manifestação da parte 

interessada.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16844 Nr: 96-67.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22283 Nr: 87-37.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 22319 Nr: 123-79.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Lima Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22589 Nr: 394-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anaci Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22684 Nr: 489-21.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22695 Nr: 500-50.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMO DARI KOESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 506-57.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joycilene Aparecida Buranelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22836 Nr: 641-69.2010.811.0029
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Hass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23192 Nr: 998-49.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23286 Nr: 1092-94.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Land

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23300 Nr: 1106-78.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adercino Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23645 Nr: 1454-96.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23649 Nr: 1458-36.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARIA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23709 Nr: 1518-09.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilei Adriana Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23711 Nr: 1520-76.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarisse L Oguido ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23739 Nr: 1548-44.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Parreira Filho & cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23817 Nr: 1626-38.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23819 Nr: 1628-08.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A Lowe & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23900 Nr: 1709-54.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinete Monato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24325 Nr: 2134-81.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Márcio Neris da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24395 Nr: 2204-98.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Evangelista Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 2249-05.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16844 Nr: 96-67.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19472 Nr: 177-79.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivando Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19472 Nr: 177-79.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivando Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19568 Nr: 312-91.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Antônio Nunes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19568 Nr: 312-91.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Antônio Nunes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19881 Nr: 601-24.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. D. Monteiro Com. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos.
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Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19881 Nr: 601-24.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. D. Monteiro Com. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22283 Nr: 87-37.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22319 Nr: 123-79.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Lima Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22589 Nr: 394-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anaci Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22684 Nr: 489-21.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22695 Nr: 500-50.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMO DARI KOESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 506-57.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joycilene Aparecida Buranelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22836 Nr: 641-69.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Hass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23192 Nr: 998-49.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23286 Nr: 1092-94.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Land

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 
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extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23300 Nr: 1106-78.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adercino Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23645 Nr: 1454-96.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23649 Nr: 1458-36.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARIA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23709 Nr: 1518-09.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilei Adriana Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23739 Nr: 1548-44.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Parreira Filho & cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 
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vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23817 Nr: 1626-38.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23819 Nr: 1628-08.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A Lowe & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23900 Nr: 1709-54.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinete Monato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23928 Nr: 1737-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas e Terras Imobiliárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23928 Nr: 1737-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas e Terras Imobiliárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 
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para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24158 Nr: 1967-64.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguia de Haia Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24158 Nr: 1967-64.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguia de Haia Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24325 Nr: 2134-81.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Márcio Neris da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 2249-05.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-33.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SCHONHOLZER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca do teor da certidão constante no ID do documento 30513443, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 19 

de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 
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Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-37.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PAULO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000199-37.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:MESSIAS PAULO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 Juizado de Canarana 

Data: 30/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-37.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PAULO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

30/04/2020, às 14h10min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 10/2020-ChG completa, que estabelece a escala de plantão 

judiciário nos finais de semana e feriados do Polo de Cuiabá, bem como do 

Plantão Semanal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no mês de 

ABRIL de 2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1544-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

declaro, de ofício, extinto o presente processo executivo com resolução 

de mérito.Condeno a parte autora as custas e despesas processuais, já 

recolhidas na inicial (fls. 26). Sem honorários.Publique-se. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17991 Nr: 673-94.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, Danylo Oliveira de Morais - OAB:20158/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte executada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acerca dos valores bloqueados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 852-91.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Antonio Achtschin de Oliveira, Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos etc.

 I. Defiro o pedido de cumprimento de sentença formulado à fl. 48487, 

referentes a honorários advocatícios.

 II. Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e 

penhora eletrônica de bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1919-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO [...].1 - Dessa forma, ante a incongruência do RPV expedido em 

favor da parte autora, este juízo CHAMA o feito à ordem para 

DETERMINAR que se proceda ao necessário para a sua retificação.II - 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Analisando os autos, infere-se que o 

INSS tem razão, uma vez que o benefício assistencial é inacumulável com 

a percepção de qualquer outro, conforme já decidido à ref. 68 em análise 

ao pedido ao pedido de cumprimento de sentença e à impugnação pelo 

INSS. [...] 2 - Deste modo, sendo pertinente a compensação intencionada 

pelo INSS, ACOLHE-SE parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo INSS, para reconhecer o excesso de 

execução. Como o valor reconhecidamente devido ao beneficiário é de R$ 
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2.021,05 (dois mil e vinte e um reais e cinco centavos) e nos termos da 

sentença, como os honorários advocatícios foram fixados no importe de 

“10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença”, os honorários são devidos no importe de R$ 

202,10 (duzentos e dois reais e dez centavos).3 - Dessa forma, após a 

preclusão, EXPEÇA-SE RPV em favor do patrono André Gonçalves Melado 

no valor de R$ 202,10 (duzentos e dois reais e dez centavos).4 - Em 

seguida, CONCLUSO para as deliberações necessárias, inclusive, quanto 

ao arquivamento definitivo do feito.5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 4618-40.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FLORENTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora (ref. 75).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, na forma 

requerida (ref. 77), autorizando-se que o faça em nome do advogado, 

conforme decisão de ref. 68.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044439-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 

2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044439-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 

2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001352-57.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA DIAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001352-57.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: KENYA DIAS 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-13.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIL RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000124-13.2020.8.11.0024. REQUERENTE: VALDENIL RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos, etc. I. 

No que tange ao pedido de antecipação de tutela, é importante ressaltar 

que são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam, 

o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito invocado, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, no caso 

dos autos, não se vislumbra suficientemente preenchido o requisito da 

probabilidade do direito, já que tão somente após o término da dilação 

probatória é que se terá elementos para que se possa fazer qualquer juízo 

positivo acerca de qualquer reflexo que, em tese, tenha provocado perdas 

salariais decorrentes de eventual correção na conversão da URV. 

Ademais, a medida se mostra evidentemente irreversível, sendo inviável, 

também por esta razão, a concessão da tutela de urgência (art. 300, §2º, 

do Código de Processo Civil). Desta feita, ausentes os requisitos legais, 

indefiro o pedido de tutela de urgência. II. Considerando que a Fazenda 

Pública infelizmente ainda não adota a conciliação como forma primordial 

de resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo 

por meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da 

Administração Pública, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação, o que faço com base no Enunciado n° 1 da Fazenda Pública 

de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso em Cuiabá. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias e apresentar ao Juízo, no 

mesmo prazo, a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9° da Lei n° 12.153/2009. Apresentada a 

contestação, intime-se a parte autora para impugnação no prazo legal. 

Sem prejuízo do acima exposto, destaco que qualquer das partes, a 

qualquer tempo, poderá solicitar a designação de audiência de conciliação 

caso vislumbre interesse na composição. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 3 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000397-89.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARCOLINA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA 

PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: BANCO BMG SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000284-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEZENIL DE ABREU PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000284-09.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: LEZENIL DE 

ABREU PEDROSO EXECUTADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor 

do exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO TRENTO OAB - PR73745 (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILEA FLEURY DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000502-71.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FERNANDO 

GONCALVES DIAS EXECUTADO: NILEA FLEURY DIAS Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FLORENTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000669-20.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SERGIO 

FLORENTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do 

exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001453-94.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ALESSANDRO 

BENETTI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Expeça-se o alvará 

de levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-03.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL NUNES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010531-03.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: JOANIL NUNES 

DA GUIA EXECUTADO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos etc. Inexistindo 

procuração nos autos, inclusive com poderes para receber, indefiro o 

pedido de id. 29365268. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000018-85.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: JOAO BATISTA 

ALBERNAZ EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20252 Nr: 883-14.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Palmeira Neto - 

OAB:8348, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 Vistos etc.

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório.

 Trata-se de demanda em fase execução, todavia se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora, outrossim, 

verifica-se que em que pese devidamente intimada a dar seguimento a 

presente execução com apresentação de nova planilha corrigida e 

atualizada do saldo remanescente, bem como a informação sobre o 

estado do gravame do veículo, todavia em nada se manifestou, estando o 

processo desde Dezembro de 2019 paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. (vide certidão de fls. 192)

 Assim, diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao feito, 

não resta outra alternativa senão o arquivamento dos autos sem a 

satisfação do crédito.

Diante do exposto, OPINO pelo ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, sem a 

satisfação do crédito.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais.

Projeto de decisão sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95.

Felipe Árthur Santos Alves

Juiz Leigo

_________________________________________________________

Vistos, etc.

 HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 108245 Nr: 3260-06.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanna Cintra Sanches Ferracini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA GONÇALVES - 

OAB:312592

 PROJETO DE SENTENÇA

Vistos e etc.

Dispensado o relatório, nos exatos termos do art. 81, § 3º, da Lei 

9.099/95, razão pela qual passo a fundamentar e a DECIDIR.

Da análise detida dos autos, verifico que a Autora dos Fatos, já 

devidamente qualificada nos autos, CUMPRIU integralmente com as 

condições impostas na transação penal ofertada pelo Parquet e 

devidamente aceita.

Assim sendo, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, OPINO 

pelo JULGAMENTO e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor dos 

Fatos.

Dispensada a intimação das partes, conforme orientação dos Enunciados 

104 e 105 do FONAJE.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95.

Felipe Árthur Santos Alves

Juiz Leigo

________________________________________

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – ABRIL/2020

 PORTARIA Nº 16/2020-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 17/2019/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM, 17/2013/CM, 10/2016/CM e 

9/2019/CM, que estabelece o serviço de Plantão;

Considerando que a Portaria nº 1555/2019-PRES estabelece ponto 

facultativo nos dias 9 e 21 e feriado nos dias 10 e 21, em razão das 

comemorações da Paixão de Cristo e Tiradentes;

Considerando o afastamento da servidora Irene Celiane Luque;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

ABRIL/2020:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.04.20 Quarta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Rosimeire 

S. da Silva Urichelli G. S. Nicastro

01.04.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Maria 

Suely H. C. Dias Urichelli G. S. Nicastro

02.04.20 Quinta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Maria Suely 

H. C. Dias Tiago da S. Gouveia

02.04.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Meiriele de Oliveira Lima Tiago da S. Gouveia

03.04.20 Sexta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Meiriele de 

Oliveira Lima Luiz Donizetti Rocha

03.04.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Nair 

Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

04.04.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Nair Santos Rockemback 
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Urichelli G. S. Nicastro

05.04.20 Domingo Ricardo Frazon Menegucci Nair Santos Rockemback 

Urichelli G. S. Nicastro

06.04.20 Segunda-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Nair 

Santos Rockemback José Roberto Fregato

06.04.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Nair Santos Rockemback José Roberto Fregato

07.04.20 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair Santos 

Rockemback Manuel E. Martins

07.04.20 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Manuel E. Martins

08.04.20 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

08.04.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela B. Banazeski Tiago da S. Gouveia

09.04.20 Quinta-feira (Feriado) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. 

Banazeski Luiz Donizetti Rocha

10.04.20 Sexta-feira (Feriado) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. 

Banazeski Urichelli G. S. Nicastro

11.04.20 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. Banazeski 

Tiago da S. Gouveia

12.04.20 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. Banazeski 

Tiago da S. Gouveia

13.04.20 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela B. Banazeski José Roberto Fregato

13.04.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

14.04.20 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Manuel E. Martins

14.04.20 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Francieli Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

15.04.20 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Francieli 

Mocci Gaiardoni Tiago da S. Gouveia

15.04.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. Gouveia

16.04.20 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Urichelli G. S. Nicastro

16.04.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Urichelli G. S. Nicastro

17.04.20 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira José Roberto Fregato

17.04.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Antônia 

V. da C. Nunis José Roberto Fregato

18.04.20 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. da C. Nunis 

Manuel E. Martins

19.04.20 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. da C. Nunis 

Manuel E. Martins

20.04.20 Segunda-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. 

da C. Nunis Tiago da S. Gouveia

21.04.20 Terça-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. da C. 

Nunis Urichelli G. S. Nicastro

22.04.20 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. 

da C. Nunis José Roberto Fregato

22.04.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Maria 

A. C. Tibúrcio José Roberto Fregato

23.04.20 Quinta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

23.04.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

24.04.20 Sexta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Eriton 

Andrade da Silva Manuel E. Martins

24.04.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel E. Martins

25.04.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Dinoerce C. B. Henchen Luiz 

Donizetti Rocha

26.04.20 Domingo Ricardo Frazon Menegucci Dinoerce C. B. Henchen Luiz 

Donizetti Rocha

27.04.20 Segunda-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Dinoerce 

C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia

27.04.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Flávia L. V. de A. Monguini Tiago da S. Gouveia

28.04.20 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. 

de A. Monguini Urichelli G. S. Nicastro

28.04.20 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Vyviane Cristina da Silva Urichelli G. S. Nicastro

29.04.20 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Vyviane 

Cristina da Silva José Roberto Fregato

29.04.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana 

Maria Guimarães José Roberto Fregato

30.04.20 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria 

Guimarães Manuel E. Martins

30.04.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Elaine 

de Paula da Silva Manuel E. Martins

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder/MT, 18 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 95847 Nr: 3201-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDILTON DE ARAÚJO LOPES, VANDILTON 

DE ARAUJO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:22577/O

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 49, a parte exequente informou o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração do próprio exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO, outrossim, o executado em honorários advocatícios, na forma 

do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 1980-26.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos, às fls., pela parte 

exequente em face da r. sentença proferida às fls., que, objetivando a 

reunião dos processos, extinguiu o presente feito sem resolução do mérito 

e determinou o translado da certidão de dívida ativa ao processo 

2285-44.2009.811.0009 – Código Apolo n. 51571.

 Sustentou o exequente que a r. sentença proferida pelo Juízo não está 

em harmonia com o disposto no art. 28 da Lei n. 6.830/80.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1 - Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022 do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial 

para às hipóteses previstas em seus incisos seguintes.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. (Grifos meus)

Compulsando os autos verifico que não há na sentença objurgada 

nenhuma das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de 

declaração, ou seja, inexiste omissão ou qualquer outro vício delineado no 

artigo 1.022, do NCPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação de seu pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o 

seu desenrolar.

 Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do interessado em relação 

à decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.

2 – Cumpra-se integralmente a r. sentença de fls.

Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49283 Nr: 9-40.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:OAB/MT 7.085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, CONFORME DETERMINADO DE FL. 111/112, através da 

emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.t jmt. jus.br,  Serviços->Guias->Di l igências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93896 Nr: 1987-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSDP, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que indique 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinzes, conforme determinado da decisão de fl. 44/45, item "6".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 2321-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:SP/84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente aos autos o demonstrativo de débito devidamente 

atualizado, conforme determinação de fls. 56/57, item "2".

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 1980-26.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes 

Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-mg-MT, atualmente em local incerto e não sabido ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO 

WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha 

Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, 

brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA,aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.
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Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57174 Nr: 1460-32.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA APOLINÁRIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:MT14.522

 INTIMAÇÃO do advodado da parte executada para indicar, em 05 dias, 

bens à penhora, com as suas respectivas avaliações, cientificada desde 

logo de que poderá incorrer nas penalidades do art. 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC, conforme decisão de fls. 163/164, item "8".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83986 Nr: 1368-83.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K F PEREIRA E CIA LTDA ME, KERLLEM FELIX 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que indique 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias, conforme determinado da decisão de fl. 238, item "4".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91738 Nr: 472-69.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCIR DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106796 Nr: 2435-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER BENTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAIELE APARECIDA SILVA MENDES, 

Cpf: 07047915109, Rg: 2580232-1, Filiação: Maria Rita Silva Barros e 

Dorgival Mendes, data de nascimento: 20/12/1997, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9 9995-5087. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para no prazo legal, compareça junto à 

Diretoria do Fórum desta Comarca, a fim de restituir os objetos 

apreendidos às fls. 95/96, quais sejam, uma caixa contendo um relógio da 

marca Champion e um HD (carregador de celular) de cor branca e laranja, 

salientando que após decorrido o prazo sem qualquer manifestação, os 

referidos bens serão destruídos.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2435-44.2017.811.0009 – Código nº. 

106796DespachoVistos, etc.1)Considerando o ofício nº 3523/2019/DP 

Colider e os documentos que o acompanham (fls. 288/292), 

DETERMINO:a)INTIME-SE a testemunha Cleber Gomes da Silva, para que 

informe, no prazo de 30 (trinta) dias, os dados bancários necessários ao 

levantamento do valor apreendido à fl. 90, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, neste caso, a 

serventia adotar as providências necessárias para a transferência dos 

valores.b)Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.2)Considerando a 

certidão de fl. 294 e que uma caixa contendo um relógio da marca 

Champion possivelmente pertence à testemunha Daiele, 

DETERMINO:c)INTIME-A por edital, a fim de restituir os objetos apreendidos 

às fls. 95/96, quais sejam, uma caixa contendo um relógio da marca 

Champion e um HD (carregador de celular) de cor branca e laranja, e 

após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, DESTRUAM-SE os 

referidos bens. Após, não havendo demais pendencias, 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Colíder-MT, 21 de 

janeiro de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 13 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112648 Nr: 2056-69.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON ALES MIRANDA SIGNANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALISON ALES MIRANDA SIGNANES, 

Cpf: 05533518185, Rg: 2603026-8, Filiação: Maria Sueli Alves Miranda e 

Nedson Ales Signanes, data de nascimento: 16/09/1999, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 65 9223-4775. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INDICIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que, ciente, cumpra a determinação 

judicial firmada nos autos e abaixo consignada, ou cuja cópia está anexa, 

fazendo parte integrante deste, mais precisamente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça à diretoria do Fórum da Comarca de Colíder/MT e 

proceda a retirada dos objetos apreendidos à fl. 81, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda dos objetos, bem como informar os 

dados bancários necessários ao levantamento do valor apreendido à fl. 

60, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2056-69.2018.811.0009 – Código nº. 

112648DespachoVistos, etc.INTIME-SE o indiciado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça à diretoria do Fórum da Comarca de Colíder/MT e 

proceda a retirada dos objetos apreendidos à fl. 81, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda dos objetos; bem como informe os 

dados bancários necessários ao levantamento do valor apreendido à fl. 

60, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União, devendo, neste caso, a serventia adotar as providências 

necessárias para a transferência dos valores.Caso não seja encontrado, 

INTIME-O por edital.Após, não havendo demais pendencias, 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Colíder-MT, 21 de 

janeiro de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.
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Colíder, 13 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103724 Nr: 384-60.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FARIAS, LEONARDO FIRMINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO FARIAS, Cpf: 01681165104, 

Rg: 1890118-9, Filiação: Eusni Ferreira Farias e Eliseu Farias, data de 

nascimento: 14/08/1984, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, convivente, 

serviços gerais/pedreiro, Telefone 66-9999-8380. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 10 dias, comparecer à Diretoria do 

Fórum desta comarca e proceder à restituição dos documentos descritos 

no item "3" e do aparelho celular descrito no item "5", ambos da fl. 42, bem 

como de todos os documentos em seu nome descritos na fl. 388.

Despacho/Decisão: Autos nº. 384-60.2017.811.60009 – Código nº. 

103724DespachoVistos, etc.Analisando os autos, verifica-se que embora 

já tenha sido expedido mandado de intimação (fl. 400) e carta precatória 

(fl. 410) a fim de intimar os réus para restituírem os objetos apreendidos, 

posteriormente sobrevieram informações de outros bens vinculados a 

este processo, conforme fl. 388, os quais não tiveram 

destinação.Oportunamente, consigno que embora Leonardo tenha sido 

intimado (fl. 401), nenhum dos bens descritos na fl. 42, objeto da 

intimação, o pertence, razão pela qual se faz necessária sua intimação 

novamente, desta vez com relação aos bens descritos na fl. 388. Ainda, 

em que pese a certidão de fl. 413, verifica-se que os objetos foram 

recebidos (fl. 383), e, inclusive o objeto descrito no item “2” da fl. 42 já foi 

restituído pelo réu Leandro (fl. 415), bem como já foi expedido alvará para 

a restituição do valor descrito no item “4” da fl. 42 conforme requerido pelo 

próprio réu (fls. 406/407).Desta feita, DETERMINO:1)REVOGO a 

determinação exarada no item “6” da fl. 276-v no que diz respeito à 

comprovação de propriedade, haja vista que o aparelho celular foi 

encontrado na posse do réu Leandro, prescindindo, portanto, tal 

comprovação, e, por conseguinte, INTIME-O para, no prazo de 10 dias, 

comparecer à Diretoria do Fórum desta comarca e proceder à restituição 

dos documentos descritos no item “3” e do aparelho celular descrito no 

item “5”, ambos da fl. 42, bem como de todos os documentos em seu nome 

descritos na fl. 388;2)INTIME-SE Leonardo Firmino da Silva para, no prazo 

de 10 dias, comparecer à Diretoria do Fórum desta comarca e proceder à 

restituição dos documentos descritos nos últimos dois itens da fl. 388, 

quais sejam, certificado de alistamento e certidão de nascimento; 

3)DESTRUA-SE o documento nominado de Vanessa dos Santos Pereira 

(fl. 388), haja vista a ausência de informações nos autos que possibilite 

sua localização;4)Caso não sejam encontrados, INTIMEM-OS por edital, e 

após, transcorrido o prazo e constatada a inércia, DESTRUAM-SE todos 

os objetos/documentos;5)Não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE. 

Colíder/MT, 13 de fevereiro de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-06.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-06.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CECILIA DE 

GODOY OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-88.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-88.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:SIRLEI FERREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-73.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-73.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:SEVERINA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-58.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVIO FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000609-58.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:OLAVIO 

FAUSTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 
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VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-43.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVIO FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000610-43.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:OLAVIO 

FAUSTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-28.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000611-28.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:NEIDE DE LIMA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: ODONTOPREV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVIO FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-13.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:OLAVIO 

FAUSTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93681 Nr: 1839-31.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a intimar a advogada da parte requerente da 

manifestação do requerente de fls. 172, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias. Certifico, ainda, que os autos 

encontram-se nã secretaria para vista/carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 1756-25.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do exequente, acerca do ofício 

1485/2019-DAP, no qual informa a quitação do RPV expedido nos autos, 

para, querendo manifestar-se, no prazo de cinco dias. Certifico que os 

autos encontram-se em cartório no aguardo de carga/vista.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000146-05.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Z. B. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de citação, foi 

devolvida pelos Correios com a observação: não existe o número.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 147055 Nr: 967-26.2020.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LISBOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:55637

 Vistos em substituição.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Designo o dia 29 de abril de 2020, às 14h30min para realização do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intime-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87710 Nr: 1416-23.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLECIANO THIAGO DE 

CASTRO PIEDADE - OAB:25397

 Vistos em substituição.

Acolho a competência. Por ora, mantenho as decisões proferidas nos 

seus exatos termos, conforme artigo 64, § 4º, do CPC.

 No mais, tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi recebido sem 

efeito suspensivo e que foi determinado o parcelamento das custas 

processuais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, sob 

pena de indeferimento.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 18 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 6968-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação, bem como para COMPLEMENTAR o pagamento da 

diligência realizada pelo oficial de justiça Alysson Moreira matias, no valor 

de R$ 629,50 (Seiscentos e vinte e nova reais e cinquenta centavos), 

conforme certidão de Ref: 90, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000117-52.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000117-52.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: JONAS BARBOSA RODOVALHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se da 

presente cópia de mandado. Designo o dia 19 de maio de 2020, às 

14h00min, para realização do ato deprecado. Oficie-se o Juízo deprecante 

acerca da designação desta audiência. Intimem-se as testemunhas. 

Ciência às partes. Às providências. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002228-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ALMEIDA DIAS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002228-43.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

ROSA DE ALMEIDA DIAS NOGUEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária 

ajuizada por Rosa de Almeida Dias Nogueira em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Decido. De proêmio, recebo a emenda à inicial na 

forma pretendida carreada aos autos. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Da designação de 

audiência instrutória. Considerando que a existência do direito pleiteado 

pela autora demanda dilação probatória, mister que seja designado 

audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: Art. 370, 

CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz 

indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova constante dos 

autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 

decisão as razões da formação de seu convencimento. Desta feita, sendo 

o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir determinadas 

dilações probatórias que possam ser de interesse para o julgamento do 

mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pela autora da 

demanda, venham-me conclusos. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de maio de 2020, a realizar-se às 13h30min, 

devendo as partes depositarem o rol de testemunhas no prazo de 5 

(cinco) dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 18 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000900-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESRAIN VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA VITORIA DA SILVA (REU)

marcelle ferreira da silva (REU)

GABRIEL DA SILVA LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA OAB - MT0019380A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C O M O D O R O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000900-15.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que a contestação é tempestiva. Fica a parte autora intimada a 

querendo impugnar. Comodoro - MT, 19 de março de 2020 NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 299 de 654



Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001160-58.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. L. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. (REU)

 

pdf

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. J. (EXEQUENTE)

L. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS OAB - 043.867.461-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Ministério Público da Comarca de Comodoro/MT (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001617-90.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: LUCIANA DE JESUS, K. R. D. J. REPRESENTANTE: LUCIANA 

DE JESUS REQUERIDO: JULOÉ RAMOS DOS SANTOS VISTOS. LUCIANA 

DE JESUS ajuizou Ação de Família em face de JULOÉ RAMOS DOS 

SANTOS todos devidamente qualificados. Sustentou em apertada síntese 

que a parte autora e o requerido tiveram um relacionamento que culminou 

no nascimento do infante Kayky Ramos de Jesus. Desta forma, pede a 

título de alimentos, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente. No mérito postulou fixação de alimentos definitivos, 

regulamentação do regime de visitas e concessão de guarda unilateral à 

genitora. Juntou documentos. A tutela de urgência foi concedida 

parcialmente em ID. 23785032. Termo de sessão de conciliação/mediação 

em ID. 26271111. Manifestação ministerial pugnando pela homologação do 

acordo entabulado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Da pensão alimentícia, regulação da guarda e visitas. Quanto ao pleito 

relativo à guarda é cediço que a regra a ser aplicada é a guarda 

compartilhada e, excepcionalmente as demais, todavia, no caso em 

comento restou clara a intenção dos interessados de que a genitora fique 

com a guarda da prole, ou seja, que seja fixada a guarda unilateral. Dito 

isso, a imposição de guarda compartilhada no caso em apreço vai não à 

contramão do instituto, pois o próprio pai assim não deseja. Ressalto que o 

deferimento da guarda unilateral não dispensa o outro genitor da 

supervisionar os interesses dos filhos conforme art. 1.583, § 3º do Código 

Civil de 2002. Já no que diz respeito à pensão alimentícia, tenho que estes 

devem atender as necessidades daquele que os pleiteia e dos recursos 

da pessoa obrigada nos termos do disposto no parágrafo 1º do art. 1.649 

do Código Civil. No caso dos autos o valor acordado entre os genitores 

mostra-se proporcional às necessidades do alimentando e às 

possibilidades do alimentante, o qual por óbvio não obsta posterior 

discussão em caso de mudança na situação fática de qualquer das 

partes. Quanto ao requerimento de visitação livre tenho que se mostra 

viável, vez que, tendo as partes acordado em visitações livres do genitor 

aos filhos menores, e não havendo elementos que contraindiquem o 

pactuado, não há motivos para se alterar a forma das visitas. Desta feita, 

afiro a regularidade do acordo celebrado entre as partes por meio do 

Cejuscc, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... 

III - homologar: ... b) a transação; Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil: I - FIXO a GUARDA UNILATERAL da 

infante em favor de LUCIANA DE JESUS. II - FIXO que a visitação será da 

forma acordada. III – FIXO alimentos definitivos no patamar de 30,06% 

(trinta vírgula seis por cento do salário mínimo vigente), já os gastos 

extraordinários será conforme acordado. IV - FIXO 01 (um) URH pelo 

múnus exercido pelo defensor dativo durante o trâmite processual. V - 

CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte 

nos termos do art. 90, §2º, CPC, sobrestada a cobrança com relação a 

parte autora. Notifique-se o Ministério Público. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001050-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA MOBRIZI MATOS (AUTOR(A))

ARMANDO FERNANDO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Calcagnotto S/A Indústria, Comércio e Agricultura, Importação e 

Exportação (REU)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada da juntada de 

documentos e demais andamentos processuais. Comodoro - MT, 19 de 

março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001336-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NUNES SIQUEIRA (EXECUTADO)

ELIETE SIQUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001336-71.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO 

EXECUTADO: ELIETE SIQUEIRA DA SILVA, MARLENE NUNES SIQUEIRA 

Vistos. Em havendo o devido recolhimento das custas processuais pelo 

Distribuidor, DETERMINO que seja procedida a citação do (s) devedor (es) 

mediante carta com aviso de recebimento ou por mandado caso requerido 

pelo exequente na exordial no endereço apontado pela parte exequente 

em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos 

autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos 

do CPC]. Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de 

bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo 

constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como 

intimando, a respeito dos atos processuais praticados, o executado(s) 

[art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do CPC]. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para tanto a qual deverá ser distribuída às 

expensas da parte exequente. Intime-se o executado (s) para que, no 

prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC]. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 

827, §1º do CPC]. Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a 
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parte exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 

(trinta) dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita e, 

tenha requerido a citação via mandado. Caso o Oficial de justiça não 

encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem 

para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no 

art. 830, §1º, CPC. Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. Desde já, havendo 

pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 23 de agosto de 2019. (assinado digitalmente) 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75195 Nr: 1236-41.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BELARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613, GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte requerente novamente não compareceu na 

data designada para a realização de perícia, IMPULSIONO o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se, 

requerendo o que enteder de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 6191-47.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO RAMALHO MADURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 112090VISTOS. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 01 

de julho de 2020, às 14h00min, para oitiva de testemunhas, que deverão 

ser OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da 

intimação desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do 

CPC, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112572 Nr: 6380-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSDCS, MAdSM, MAdSM, MFdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Lucas do Rio Verde/MT - OAB:

 Cód. 112572

Vistos.

Por analogia ao previsto no art. 186, §2º, CPC, proceda com a intimação 

pessoal da parte autora, para o fim de que entre em contato com seu 

defensor dativo, indicando para tanto as provas que pretende produzir.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 483-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA SOARES BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pio Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 Ficam as partes intimadas da juntada do laudo pericial, querendo 

manifestem-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114132 Nr: 7041-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GONÇALVES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Certifico que a audiência fora designada no juízo deprecado para 

17/06/2020, 10:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119742 Nr: 1860-85.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DUTRA FONTOURA, ELDA DUTRA 

GONÇALVES, JOSÉ FONTOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, POLLYANA P. ABUD ROLIN - OAB:OAB/MT19912-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Fica a parte autora intimada a comprovar a distribuição das carta 

precatória no juízo deprecado pelo Pje. Comprovar junto àquele juízo o 

pagamento das custas e diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 1014-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ROCKENABACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, JULIANA PATRÍCIA 

ROCKENBACK - OAB:RO/8.404, RUBIA ANDRÉA BRAMBILA - 

OAB:RO/4.428, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 01 de julho de 

2020, às 13h30min, para oitiva de testemunhas, que deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação 

desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do CPC, sob 

pena de preclusão. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Anote-se que 

a parte deverá esclarecer ao Juízo se requerer a intimação judicial das 

testemunhas ou se as mesmas comparecerão independentemente de 

intimação, observando-se o art. 455, § 4º, incisos IV e V do CPC. 

Intimem-se as partes informando que estas detêm prazo comum de 15 

(quinze) dias para, caso queiram, retificar rol testemunhal porventura já 

apresentado, devendo ser observado o previsto no art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC, sob pena de preclusão. Consigno que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 
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impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Se necessário expeça carta precatória, cujo prazo de 

cumprimento fixo em 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, esta poderá 

ser juntada nos autos a qualquer momento cumprimento, art. 377, 

parágrafo único, CPC.Havendo qualquer das partes sendo assistida 

Defensoria Pública/Defensor dativo para cumprimento do parágrafo 

retro.Tendo indicação de testemunhas ocupantes de cargo público ou 

militares, estas deverão ser requisitadas por este juízo, ao chefe da 

repartição ou do comando do corpo em que servirem por força do que 

dispõe o art. 455, §4º, inc. III, do CPC.Intimem-se as partes.Comodoro-MT, 

18 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 2048-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 102457

VISTOS.

 MARIA APARECIDA RODRIGUES interpôs Embargos de Declaração contra 

a sentença prolatada nos autos que julgou procedentes os pedidos 

contidos na exordial.

Segundo o embargante o decisum embargado apresenta contradição no 

tocante, ao passo que para a realização da reabilitação profissional 

determinada pelo comando judicial, mister a manutenção do benefício 

previdenciário. Suscita omissão sob o argumento de que não houve 

condenação do vencido ao pagamento de honorários de sucumbência.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

 Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição.

 Da contradição: a manifestação em questão merece guarida em parte, 

razão pela qual passo a aclarar a obscuridade em questão.

 Valor fixado a título de honorários de sucumbência: acolho a 

manifestação do embargante considerando que não restou fixado valor a 

título de honorários de sucumbência.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO os presentes 

embargos de declaração para o fim de:

I – Fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.

II – FIXAR que o comparecimento a programa de reabilitação profissional 

deve se dar no período em que esteve/estiver em gozo de auxílio-doença, 

caso haja fornecimento pela Previdência Social.

No mais, permanece inalterado o decisum vergastado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2019.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32686 Nr: 873-30.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI 

TRENTIN, EVERTON VICCARI TRENTIN, MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA 

TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BENEDETTI, ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS, SEBASTIAO PORTO, MARIO PEREIRA DOS SANTOS, BIAS DOS 

SANTOS, LÁZARO DA SILVA RIBEIRO E SUA MULHER, EDETIR NELSON 

GARCIA, ARLINDO GARCIA, DAISY MARIA KALED REGGASSO, AURELIO 

REGASSO, DIVA YARA PEDRESHI PORTO, AGROPECUARIA ECOFARM 

LTDA, J. GONÇALVEZINHO E SUA MULHER, AMILTON F. BATISTA E S/M, 

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, TADEU 

MUCIO GALVÃO MARQUES VALIM, LORENA FURQUIM DE GODOY, 

GUSTAVO FURQUIM DE GODOY, OTÁVIO FURQUIM DE GODOY, AMILTON 

F. BATISTA E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, JULIO CESAR 

VIEGAS FORTUNATO - OAB:3045/O, LAURO MARVULLE - OAB:MT 

3.110, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - OAB:4542, 

OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT, PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:05.101/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717

 VISTOS.

Tendo em vista as diversas preliminares arguidas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente, para querendo se manifestar 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 1474-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 VISTOS.

Não conheço do pedido de desistência de fl. 320, ante o fato de que o 

cumprimento de sentença esta se realizando em benefício de Suelim da 

Silva, e não da parte exequente.

 Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de penhora on-line.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 2148-14.2010.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, CINTIA 

MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, FÁBIO 

STRANIERI, ANDREIA MENDES LAZARETE, LEOCYR LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN, JOÃO LOPES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, WADSON NICANOR PERES GUALDA - OAB:PR/10342

 VISTOS.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono, para que apresente suas 

derradeiras declarações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36331 Nr: 1028-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

 Proceda-se o senhor Oficial de Justiça com a avaliação do bem imóvel 

matriculado sob o número 589 no 1º Cartório de Registro de Imóveis desta 

comarca de Comodoro-MT, penhorado às fls. 47/48, devendo ser 

cumprida as disposições contidas no art. 872, do CPC.

Realizada a avalição, intimem-se as partes para manifestarem nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70054 Nr: 3033-86.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO MANIERO, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL - LTDA, IPIRANGA PETROQUÍMICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO MOURA MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN 

- OAB:226421/SP, JOÃO JULIO MÁXIMO - OAB:217220, LUIZ CARLOS 

MÁXIMO - OAB:115.88, LUIZ CASSIO DOS SANTOS WERNECK NETO - 

OAB:SP/203.945, RICARDO NORONHA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:SP/182.636, THAÍS GONÇALVES FORTES - OAB:SP/222.081

 Tendo em vista o resultado da carta precatória devolvida, fls.: 206-209, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente, para que tenha 

ciência, bem como requeira o que entender de direito, dentro do prazo 

legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22671 Nr: 189-13.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A, GÉRSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, MARIA APARECIDA DE 

GOES CASTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 VISTOS.

Indefiro o pedido de realizar buscar via sistema RENAJUD, pois a 

exequente não informou qual veículo deve ser bloqueado.

Tendo em vista que o cadastro de propriedade de veículos é de acesso 

publico, DETERMINO a intimação do exequente por meio de seu patrono, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o veículo a ser penhorado.

Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor atualizado do 

veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é compatível com o 

valor de seu crédito, devendo depositar em juízo eventual excesso de 

penhora.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28628 Nr: 2703-02.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARVALHO DE ARAUJO, MARIA HELENA DE 

ARAÚJO, GERALDO CARVALHO DE ARAÚJO, MARIA JOSÉ ARAUJO, 

MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O, ROSANGELA DE ANDRADE KELM - 

OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA HELENA 

DE ARAUJO em face de OSMAR TRENTO.

Consigo que o requerido foi intimado da sentença à fl. 31.

 Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar a devolução de 99 cabeças de vaca, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, à parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30388 Nr: 1206-16.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GRAEBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 18 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32545 Nr: 732-11.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, BRASIL DA 

SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

Indefiro o pedido retrô, vez que cabe ao exequente providenciar a 

averbação da penhora no registro competente, conforme art. 844, CPC.

 Intime-se o requerente, por meio de seu patrono, para que promova o 

andamento do feito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61322 Nr: 3128-87.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 3180-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, 

BRASIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61599 Nr: 3437-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO-4.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 812-67.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AGUIAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDORIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/0

 VISTOS.

 Compulsando os autos, vislumbro que há valores depositados nos autos.

Razão pela qual DETERMINO as seguintes providências:

1) DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito;

2) ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em 

nome do requerente/do advogado do requerente, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada;

3) CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, e da 

CNGC/MT, se necessário o for.

 4) DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63664 Nr: 1813-87.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 VISTOS.

Intimem-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, para que se 

manifeste sobre o laudo apresentado às fls. 163/168, dentro do prazo de 

15(quinze) dias, sendo que o silencio será interpretado como 

concordância.

Cumpra-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Comodoro-MT, 18 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-44.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002118-44.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA JOSE FERNANDES REU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL 

DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. De proêmio, DETERMINO a 

confecção de alvará de levantamento dos valores depositados pela 

requerida em favor da requerente, nos termos da petição de ID. 30185405. 

Ademais, proceda-se com a habilitação dos procuradores aludidos em ID. 

29643606. Cumpra-se. Comodoro-MT, 19 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-40.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DYKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO ROCHA (REU)

 

PROCESSO n. 1000855-40.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:DYKASA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA BEATRIZ WORST POLO PASSIVO: VALDEVINO ROCHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003350-05.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do 

TJMT e CNJ, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e determina o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020 (artigo 1º), proibindo-se a 

realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), redesigno a 

audiência para o dia 14 de maio de 2020 às 13h30. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 19 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003259-12.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do 

TJMT e CNJ, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e determina o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020 (artigo 1º), proibindo-se a 

realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), redesigno a 

audiência para o dia 14 de maio de 2020 às 14h. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 19 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002341-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58861 Nr: 2667-58.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CRUZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos com o pedido da exequente de realização de 

penhora online (fls. 100/101).

Consigno que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para 

a realização da penhora, colocando o dinheiro em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira no topo da lista.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 22.614,87 (vinte e dois 

mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) nas contas da 

parte executado: EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ n° 03.339.440/0001-66.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 
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dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Por fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 810-06.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GEORGE HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM JÚNIOR, KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Átila Balduíno Valente - 

OAB:26.588 - GO, Ellionay Rodrigues de Paula - OAB:27.585 - GO, 

JAN PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:56392, LAIS GONÇALVES 

VITORINO - OAB:42868, Léa Carvalho Dias - OAB:21.642 - GO, 

Rodrigo Fleury Cardim - OAB:31.890 - GO, Vinícius Andrade 

Valente - OAB:39.646 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Atenta ao petitório de ref. 76, vejo que os autores não cumpriram 

corretamente o determinado à ref. 34.

É que à ref. 67 foi deferido o pedido de habilitação dos sucessores do 

falecido George Habib Naoum, passando a integral o polo ativo seus filhos 

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR, GRACE NAOUM GEORGES e KEILA 

NAOUM.

Porém, intimados a comprovarem a insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou anexando 

comprovantes de pagamento das custas e despesas processuais, os 

autores juntaram documentos pertencentes ao falecido Georges Habib 

Naoum.

Todavia, os autores devem comprovar suas impossibilidades financeiras 

em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, e não a 

impossibilidade de seu falecido pai.

Assim, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 15 dias, 

acostem documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, 

sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou efetuem 

o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 4309-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do 

despacho de ref. 87, contado da juntada da carta precatória de ref. 170.

Decorrido o prazo, manifeste-se o exequente.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91848 Nr: 2300-29.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CAITANO RAFAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COBRANÇAS LTDA ME, FILIPE 

SCHMITHZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ofício retro, 

providenciando a manifestação pertinente diretamente naquele juízo nos 

autos da Carta Precatória n.º 5002213-36.2019.8.24.0013/SC, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92454 Nr: 2588-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON LINNIKER FACCO HOFFMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial acostado à ref. 79 e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

MAYCON LINNIKER FACCO HOFFMEISTER em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Via de consequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 

500,00 (§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que a 

exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário, e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 18 de março de 2020.Laura 
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Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99506 Nr: 5847-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX R. DOS SANTOS ME , ALEX RODRIGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX R. DOS SANTOS ME , CNPJ: 

23465656000185 e atualmente em local incerto e não sabido ALEX 

RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 02931016128, Rg: 2017568-0, Filiação: 

Martinha Barbosa de Souza e Aparecido Rodrigues dos Santos, data de 

nascimento: 06/10/1988, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), 

soldador, Telefone 66-8126-8161. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados supra qualificados para se 

manifestarem acerca da penhora parcial realizada através do Sistema 

BACENJUD 2.0 -ref. 72,(segue cópia anexo), no valor de R$ 261,40 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) ficando 

CIENTIFICADO de que a partir da juntada aos autos a prova da intimação 

da penhora fluirá o prazo de 30 (trinta) dias para opor EMBARGOS, 

querendo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Indefiro o pedido de desbloqueio de 

valores, conforme formulado pela curadoria especial à ref. 76.É que a 

empresa individual constitui uma extensão da personalidade da pessoa 

física do empresário, havendo confusão patrimonial, o que o torna parte 

legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal proposta contra a 

empresa. Neste sentido:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COOBRIGADO - IMPOSSIBILIDADE - 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE ILIMITADA - FICÇÃO 

JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA NATURAL E 

EMPRESA INDIVIDUAL - DETERMINAÇÃO DO REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.A empresa individual é uma ficção 

jurídica para que a pessoa natural pratique profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços. Na empresa individual, o patrimônio do empresário confunde-se 

com a da empresa, razão pela qual o empresário é parte legitima para 

figurar no polo passivo das execuções fiscais propostas contra a 

empresa. Recurso conhecido e provido.(TJMG -Apelação 

Cível1.0079.14.068898-1/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 

8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2017, publicação da súmula em 

17/11/2017).Assim, intime-se o executado da penhora realizada nos autos 

por edital, com prazo de 20 dias.Após, liberem-se os valores bloqueados à 

ref. 72 em favor do exequente.Após, intime-se o exequente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de suspensão. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 18 de março de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111279 Nr: 1779-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO GONÇALVES OLIVEIRA 

LIMA, Cpf: 09753924844. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA supra qualificada acerca 

da penhora parcial realizada através do Sistema BACENJUD 2.0 -a ref. 92 

nos autos acima mencionado, ficando CIENTIFICADO de que a partir da 

intimação da penhora fluirá o prazo de 30 (trinta) dias para opor 

EMBARGOS, querendo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos com o pedido 

da exequente de realização de penhora online (ref. 90).Consigno que o 

artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora, colocando o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira no topo da lista.Posto isto, diante da inadimplência do 

executado, defiro a penhora online no valor de R$ 2.765,08 (dois mil, 

setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) nas contas da 

executada: APARECIDA GONÇALVES DE O. LIMA, CPF 

097.539.248-44.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada por edital, com prazo de 30 dias, para, querendo, opor 

embargos (art. 16, III, Lei n.º 6.830/80), devendo os autos, em seguida, ser 

remetidos à DPE.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Sendo infrutífera ou 

insuficiente a penhora online, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito em 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 06 de março de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 18 de março de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111355 Nr: 1842-75.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013 MT

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, 

proposto por Rosalina da Silva em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais, todos devidamente qualificadas nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo, com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação do acordo e a extinção do feito (ref.87).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 
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restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Tendo em vista que a transação ocorreu antes da sentença, as partes 

ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118792 Nr: 5102-63.2018.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIGOZZI BIUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD, ESTADO DE MATO 

GROSSO/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.....Assim, considerando que o valor proposto a título 

de honorários periciais excede o valor máximo estipulado na Resolução 

232/2016-CNJ, reduzo os honorários arbitrados para R$ 600,00 

(seiscentos reais), relativo a 02 vezes o valor máximo previsto.Justifico o 

arbitramento dos honorários no referido patamar, tendo em vista a 

complexidade da matéria, bem como em razão do grau de zelo e 

dedicação do perito em outros processos em que foi nomeado, e 

levando-se em consideração ainda que não possui domicílio profissional 

nesta comarca.Assim, intime-se o perito para que informe, no prazo de 15 

dias, se aceita a nomeação nos termos aqui expostos.Intime-se ainda o 

Estado de Mato Grosso acerca da presente decisão, devendo se 

manifestar em 15 dias. Caso não haja manifestação do Estado e estando 

concorde o perito, este deverá informar a Serventia, por petição escrita, 

da data e local da realização da prova pericial, devendo a secretaria dar 

ciência às partes através de seus procuradores, pelo meio mais célere 

possível (NCPC, Art. 474), devendo ser dado integral cumprimento ao 

contido na decisão de fl. 40.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - 

MT, 18 de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 440-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CESARIO MACEDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO LEÃO RIBEIRO, 

DIVIRIENY DE FÁTIMA RIBEIRO, ALEX NEI RODRIGUES, SIMONE CESARIO 

MACEDO RIBEIRO, FRANCYSLLEY SEBASTIÃO RIBEIRO, NOEMI GALINA 

GUEDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 913-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, MARCOS 

ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a desistência do credor à ref. 190, desconstituo a penhora realizada 

sobre o imóvel matriculado sob nº 10.473, devendo ser oficiado ao CRI 

local para que proceda com o cancelamento da penhora.

Lado outro, defiro a penhora online no valor de R$ 188.862,15 (cento e 

oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) 

nas contas da parte executada: JOSÉ ROCHA RIBEIRO NETO EPP, inscrito 

no CPF sob n° 03.522.542/0001-12.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, caso reste infrutífera a diligência ou não seja suficiente para saldar 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91880 Nr: 2319-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do 

TJMT e CNJ, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e determina o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020 (artigo 1º), proibindo-se a 

realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), redesigno a 

audiência para o dia 13 de maio de 2020 às 14h.

Intimem-se nos termos do despacho retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001940-09.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. DA SILVA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1001940-09.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.800,13 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: A. F. DA SILVA COMERCIO - ME Endereço: RUA 

POTIGUARAS, 729, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trate-se execução fiscais com cobrança de IPTU 

conforme CDA DECISÃO: Diante das diligências realizadas, a fim de 

conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro 

o pedido formulado.Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até 

que se efetue a busca dos possíveis endereços do executado pelo 

sistema INFOJUD.Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do 

despacho inicial.Restando todas as diligências infrutíferas, desde já, 

determino a citação das executadas por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Após, não comparecendo as executadas nos autos, NOMEIO a 

Defensoria Pública para atuar como curadora especial, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a qual deverá ser 

intimada após penhora positiva nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000552-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO JOAO GIACOMELLI (EXECUTADO)

MARIANE GIACOMELLI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001577-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE EXPEDIR O MANDADO DE 

CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo n. 1000586-12.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

pensão por morte proposta por ANA ALVES GOMES DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, razão pela qual recebo a inicial. Presumindo-se como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Oportuno consignar que, no caso em tela, é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida 

não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por fim, em 

conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do 

CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo administrativo 

de benefício NB 185.022.107-0, bem como eventuais atos administrativos 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados, pertinentes ao 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000627-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. S. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUZA SILVINO OAB - 050.128.121-58 (REPRESENTANTE)

THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES OAB - MT19312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000627-76.2020.8.11.0010. 

Compulsando os autos, denota-se que este veio desprovido de petição 

inicial, constando apenas os documentos relativos ao acordo celebrado 

em 2017. Sendo assim, intime-se a requerente para colacionar a petição 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Jaciara, 11 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000627-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUZA SILVINO OAB - 050.128.121-58 (REPRESENTANTE)

THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES OAB - MT19312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000627-76.2020.8.11.0010. 

Compulsando os autos, denota-se que este veio desprovido de petição 

inicial, constando apenas os documentos relativos ao acordo celebrado 

em 2017. Sendo assim, intime-se a requerente para colacionar a petição 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Jaciara, 11 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61089 Nr: 3747-57.2014.811.0010

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCLDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA SOUZA LIMA - 

Defensora Pública - OAB:9525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3747-57.2014.811.0010 – Código nº. 61089

Vistos etc.

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 28 de maio de 2020, às 

14h30min.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61970 Nr: 83-81.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte Autora via DJE, para manifestar no prazo de10 dez dias e 

requerer o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 7196-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT/17555-A., NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 3500-13.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBIATRIZ RIBEIRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 3506-20.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JACOBI REPISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55108 Nr: 3517-49.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA FERNANDA VILA ALVES BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55110 Nr: 3519-19.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA FRANÇA NASCIMENTO KIENEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 3520-04.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLESA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 3522-71.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 3559-98.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SANTANA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55155 Nr: 3561-68.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 1772 Nr: 621-58.1998.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos da manifestação.Condeno o executado em 

custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Expeça-se certidão de crédito em favor do 

exequente. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo 

definitivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 18 

de março de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 17335 Nr: 1907-27.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO 

DE SIQUEIRA - OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão proferida no RESp 1604412/SC, intime-se o 

exequente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição 

ocorrida ainda sob a égide do CPC/73, no prazo de 15 (quinze dias).

 Com a resposta, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Jaciara, 18 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 2632-79.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BALDACIN-ME, LUIZ BALDACIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT, WILSON SANCHES 

MARCONI - OAB:85.657/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão proferida no RESp 1604412/SC, intime-se o 

exequente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição 

ocorrida ainda sob a égide do CPC/73, no prazo de 15 (quinze dias).

 Com a resposta, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Jaciara, 18 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55095 Nr: 3504-50.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3507-05.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55146 Nr: 3552-09.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BRASIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 3563-38.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARÇOLA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55158 Nr: 3564-23.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARÇOLA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55160 Nr: 3566-90.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 3570-30.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LOPES POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55165 Nr: 3571-15.2013.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55343 Nr: 3747-91.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 3748-76.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55348 Nr: 3752-16.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 3753-98.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55352 Nr: 3756-53.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA TOLEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55367 Nr: 3769-52.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55368 Nr: 3770-37.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARA SOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55370 Nr: 3772-07.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55372 Nr: 3774-74.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEIDE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55373 Nr: 3775-59.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55386 Nr: 3786-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social - PREVI-JACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Juliano Albert Schmidt - OAB:16.111 - MT, Karina 

Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55390 Nr: 3790-28.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55680 Nr: 201-91.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55683 Nr: 204-46.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 205-31.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos em correição,
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 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 57578 Nr: 1790-21.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA NEVES TABOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 58288 Nr: 2287-35.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDELI CLÁUDIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos em correição,

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito, sendo assim, intime-se a 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73485 Nr: 13011-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, informar os dados bancários para expedição de 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 4641 Nr: 273-06.1999.811.0010

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NUNES VIEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA CARRION - 

OAB:149468/SP, ELZA MEGUMI LIDA SASSAKI - OAB:95.740, LUCIANA 

CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:133551/SP, SIMONE MARIANI 

GRANADO - OAB:132251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos em correição,

Considerando que não houve condenação em custas processuais, 

determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71527 Nr: 12385-45.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da Parte Autora para 

manifestar acerca do Aviso de Recebimento juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 803 Nr: 36-40.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGASPERI & FIRMINO LTDA, HELIO FIRMINO 

DA SILVA, LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN PATRICK DE ALMEIDA 

MACIEL - OAB:4050-E, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

LEONIR GALERA MARI - OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente.Condeno o executado em custas e honorários advocatícios 

os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Expeça-se 

certidão de crédito em favor do exequente. Transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

a r q u i v o  d e f i n i t i v o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 18 de março de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20352 Nr: 1923-44.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE IMPEÇÃO VEICULAR 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS RG TRÂNSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº 259/2006 – Código 20352

Exequente: Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular LTDA - ME

Executado: Três rg Transportes Rodoviários LTDA

Vistos em correição,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente Seta 

Instituição Técnica de Inspeção Veicular LTDA – ME.

A embargante insurge contra a sentença que extinguiu o feito por 

abandono da causa, ao argumento de que não foi realizada a intimação 

pessoal para dar andamento no feito.

 É o relato. Fundamento e decido.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração é 

necessária a demonstração das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material.

 Todavia, apesar do acerto das razões invocadas pelo embargante, 
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observa-se que a questão suscitada não caracteriza as hipóteses acima 

descritas, razão pela qual não merece acolhimento os presentes 

embargos.

 Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – 

DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 

567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO OBJURGADO – INEXISTENTE – RETRATAÇÃO NEGADA – 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, 

e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece 

dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou 

obscuridade.2 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, 

reconheceu que o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º 

e 2º da LEF, tem início automaticamente na data de ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de 

bens penhoráveis no endereço fornecido.3 - Não havendo omissão no 

Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração 

opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

(N.U 0005859-24.2017.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no 

DJE 29/01/2019)

Portanto, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou necessidade 

de corrigir erro material o não conhecimento dos embargos é medida que 

se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada.

Intime-se o exequente da presente decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000364-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE NUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000364-44.2020.8.11.0010 Requerente: Gislaine 

Nunes Dias Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A Vistos em correição, Trata-se de tutela de urgência em caráter 

antecedente proposta por GISLAINE NUNES DIAS em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificadas nos autos. Infere-se dos autos que foi 

determinado que a empresa requerida restabelecesse o fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte autora, no prazo de 12 horas, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais), bem como se 

abstivesse de inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito, com relação aos débitos objeto da presente demanda. Todavia, 

a empresa requerida descumpriu a tutela de urgência, eis que voltou a 

cessar a distribuição de energia elétrica em razão do débito impugnado 

nos autos. Tal circunstância é noticiada na petição de id. 30320369, onde 

a autora pede que sejam tomadas medidas cabíveis para o cumprimento 

da ordem judicial. É o relato. Decido. É cediço que as astreintes são um 

dos principais meios de coerção para obrigar a parte a cumprir uma 

obrigação de fazer e garantir a eficácia da decisão judicial. Nesse viés, o 

artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil permite modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso se verifique que tornou insuficiente ou 

excessiva. Pois bem, no caso dos autos, a empresa requerida mesmo 

ciente da decisão judicial interrompeu o fornecimento de energia elétrica 

na residência da requerente, em total desatenção aos termos da decisão 

outrora proferida, sendo necessária a majoração da multa anteriormente 

imposta. Assim, o valor arbitrado deve ser elevado, já que o fixado 

anteriormente não surtiu os efeitos esperados. Diante do exposto, 

intime-se a requerida com a máxima urgência para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica na residência da autora, no prazo de 24 

(quatro) horas, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), além das sanções penais cabíveis na espécie. Intime-se a 

requerida para cumprimento da decisão. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 5252-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, WENDELL PEREIRA DE MELLO - 

OAB:23910/O

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO A 

PRELIMINAR arguida pela defesa e, por consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para fins de ABSOLVER 

POLLICARDO PEREIRA ALVES, devidamente qualificado nos autos, do 

crime tipificado no artigo 16, cabeça, da Lei Federal n° 10.826/03, 

aplicando-se ao caso o princípio da consunção, por se tratar de 

crime-meio para a prática de crime de peculato, a teor do disposto no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Estando o réu com 

prisão decretada nestes autos, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não estiver 

preso.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as 

baixas e anotações devidas.Sem custas.Proceda-se as demais 

comunicações de praxe.Ciência ao Ministério Público e a Defesa do 

réu.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 932-19.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica da Silva Oliveira, Rodrigo da Cruz, 

GREIDSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 200), recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa do acusado GREIDSON DIAS DE SOUZA (ref. 199), 

nos termos do artigo 597 do Código de Processo Penal.

Vista ao apelante para apresentar suas razões no prazo legal e, após, ao 

apelado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal, certificando-se.

Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128304 Nr: 1927-27.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Gomes Rodrigues - 

OAB:14.443, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 4399-98.2019.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136642 Nr: 40-71.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA DE SOUZA, VALTER 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20779 Nr: 2393-41.2007.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIALEM NENEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMOSTENES NASCIMENTO 

CALICE FILHO - OAB:10618

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99901 Nr: 6071-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Issao Sassaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106574 Nr: 9371-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106814 Nr: 9498-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GUSTAVO CARVALHO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108026 Nr: 208-44.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Bruno Martins Feitoza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108281 Nr: 366-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CANUTO DA SILVA, RODRIGO DE 

OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 588-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE JESUS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108754 Nr: 589-52.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMASTOR FIDELIS NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 811-20.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VIEIRA PANIAGO, WANDERBRIM 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111137 Nr: 1698-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEIXOTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114862 Nr: 3277-84.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS NOVAES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 3931-71.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117091 Nr: 4285-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricio da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117374 Nr: 4442-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAIR DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615/O

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119609 Nr: 5432-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21.481-O/MT, THAIS FORGIARINI SILVA - OAB:24018/O

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 
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em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120178 Nr: 5743-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR TEODORO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120450 Nr: 5867-34.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120524 Nr: 5904-61.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANAIR DE JESUS LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120565 Nr: 5920-15.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIN LARISSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121655 Nr: 6376-62.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RAMALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121656 Nr: 6377-47.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122052 Nr: 6557-63.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122348 Nr: 6677-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122980 Nr: 6888-45.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DE SOUSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123038 Nr: 6922-20.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVIELTON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124002 Nr: 309-47.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124476 Nr: 456-73.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VAGNER DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127906 Nr: 1744-56.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002171-36.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando o teor 

do ofício Circular nº. 341/2013-CSC da Corregedoria Geral de 

Justiça/TJMT, que recomendou aos magistrados a efetiva análise do 

pedido de gratuidade antes do deferimento e, por visualizar no feito 

elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a 

concessão da justiça gratuita, considerando, neste aspecto, a presunção 

relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, 

DETERMINO a parte postulante que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira para 

arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000693-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000693-56.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANA PACHECO LEAL 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Nos termos do art. 910, do CPC, determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002410-40.2019.8.11.0010. REQUERENTE: HENRIQUE SOARES DA 

SILVA NETO, HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando o teor do ofício Circular nº. 341/2013-CSC da Corregedoria 

Geral de Justiça/TJMT, que recomendou aos magistrados a efetiva análise 

do pedido de gratuidade antes do deferimento e, por visualizar no feito 

elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a 

concessão da justiça gratuita, considerando, neste aspecto, a presunção 

relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, 

DETERMINO a parte postulante que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira para 

arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOUZA CATARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001105-21.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDECI SOUZA CATARINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001390-14.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: GIAN CARLO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002066-59.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FÁTIMA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por MARLY DE FÁTIMA SILVA, em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Relata a parte autora que teve 

diversos valores de seguro descontados de sua conta, referente serviço 

não solicitado ou autorizado junto a parte ré, pleiteando ao final a 

restituição do indébito e indenização de danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de sucessão processual, 

falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, afirmando no 

mérito que inexiste defeito no serviço prestado, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a 

preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar BRADESCO S/A – CNPJ 60.746.948/0001-12, 

nos moldes requeridos na peça de resistência. Rejeito as preliminares de 

falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, tendo em 

vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia, é que a parte autora afirma desconhecer a 

origem dos descontos de seguro que abalroaram sua conta, afirmando 

jamais ter concedido qualquer autorização para os indigitados descontos. 

De início, verifico que restou incontroverso nos autos que a parte ré 

realizou vários descontos na conta da parte autora, sob a rubrica de 

seguro, os quais perfazem a importância total de R$ 396,36. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso a realização dos 

descontos pela parte ré, junto a conta bancária da parte autora, resta 

analisar a legalidade da conduta daquela, a fim de verificar a existência ou 

não de autorização para realização dos citados descontos. No presente 

caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta 

ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento ou contrato, que comprovasse a legalidade dos débitos que 

ensejaram os descontos na conta bancária da parte autora e, 

principalmente, não há qualquer autorização da parte reclamante para a 

efetivação dos descontos. Assim, tenho que efetivamente houve falhas 

na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente os descontos na conta corrente da parte autora. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram os descontos indevidos. No 

entanto, prevalece no âmbito da Turma Recursal do Estado do Mato 

Grosso o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de 

desconto indevido na conta corrente se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO - INSTRUMENTO DE CESSÃO NÃO 

CARREADO AOS AUTOS – ÔNUS DO DEMANDADO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS 

– PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (Grifei) O dano moral, neste 

caso, decorre da frustração da expectativa de usufruir como bem 

entender dos valores disponíveis em sua conta, tendo que percorrer longa 

e tormentosa trajetória para reaver os valores descontados 

indevidamente, tudo isto somado ao desrespeito com que foi tratado a 

consumidora. Por certo que tudo isto causa à parte sentimento de 

impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em restituir os valores 

indevidamente descontados. A parte reclamante sofreu, pois, lesão 

decorrente da frustração, da angústia, da sensação de impotência, em 

razão de não poder dispor do numerário de sua conta corrente, posição 

em consonância com a Jurisprudência dominante. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inciso I 

e II, do artigo 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência dos mesmos é medida que se impõe. DA 

PLURALIDADE DE AÇÕES Com efeito, em pesquisa realizada no sistema 

PJE, verifico a existência de outras 03 (três) ações, com o mesmo objeto, 

no qual a parte autora pretende a declaração de inexistência dos débitos, 

restituição de valores e indenização de danos morais. Logo, a pluralidade 

de ações de ser levada em consideração pelo magistrado, no que tange a 

fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES. NEGATIVA DE DÉBITO. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO EXIME A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ, POIS ILÍCITAS AS INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.000,00 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATENDENDO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 71006695076. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008594426, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019) Nesse sentido, diante a 

pluralidade de ações ajuizadas pela parte autora, bem como a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa, a redução do valor da indenização é medida 

de rigor. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do indébito, 

tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento que 

comprovasse a autorização dos descontos na conta corrente da parte 

autora, passando ao largo de comprovar qualquer solicitação ou 

autorização nesse sentido. Ainda, em concordância com o entendimento 

da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução deverá 

ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da adesão ao 

serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente pagos devem 

ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? CARTÃO DE 

CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE VALORES 

DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Desta forma, 

deve a parte ré ser compelida a restituição da importância total de R$ 
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792,72 (setecentos e noventa e dois reais e setenta dois centavos), já em 

dobro, nos termos do que preceitua o artigo 42, § único, do Código de 

Defesa do Consumidor. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível os descontos discutidos nos autos; 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, ante a pluralidade de ações, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ 3 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte 

reclamante a importância de R$ 792,72 (setecentos e noventa e dois reais 

e setenta dois centavos), já em dobro, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; Determino a Secretaria que, providencie a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar BRADESCO S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WEDJA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000707-40.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:WEDJA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA, GABRIELLY GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY PAES RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002180-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WESLLEY PAES RUIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por WESLLEY PAES RUIZ, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Relata a parte autora que teve a energia de sua Unidade Consumidora 

suspensa indevidamente pela parte ré, pleiteando ao final o 

restabelecimento da energia elétrica, bem como indenização de danos 

morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no 

mérito a inexistência de qualquer ato ilícito, tendo em vista que a 

suspensão se deu em virtude da inadimplência da parte autora, inexistindo 

o dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a preliminar de 

possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida em que tal fato 

sequer é matéria de cunho processual. No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento da causa, sob 

fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta deve ser 

indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante das provas 

encartadas nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a conduta da parte ré que, realizou a suspensão da energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, foi abusiva. DA RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO Em que pese a alegação da parte autora de ilegalidade na 

cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. De início, a tese 

levantada pela parte reclamante por si só não se sustenta, conforme se 

infere do áudio juntado no id 24057407, pois o mesmo informa na ligação 

aos 01’48“ que, “eu trabalhava na energisa e eu tenho o número de 

vocês” e ainda, aos 02’15”, afirmou que ,“não tem débito nenhum... essa 

multa ai foi que fizeram uma cagada ai, colocaram o medidor lá em casa e 

não cadastraram”. Logo, restou incontroverso nos autos que a parte 

reclamante possuía ciência de que a suspensão da energia era 

decorrente do débito de multa, não podendo prosperar a tese de que 

desconhecia a origem do corte. Pois bem, a parte reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora 

constatada em 12/02/2019, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo recuperado, 
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oportunizando a apresentação de recurso e o conjunto fotográfico, onde 

foi constatado que a Unidade Consumidora fora autorreligada e que o 

medidor não estava cadastrado no sistema. Analisando detidamente os 

autos, verifico através do TOI e relatório fotográfico trazido nos autos, que 

a inspeção de fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na 

época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da 

parte autora, que acompanhou a inspeção realizada no medidor. 

Outrossim, verifica-se dos autos a desnecessidade de realização de 

perícia no medidor, pois a irregularidade constada foi a autorreligação da 

Unidade, com medidor não cadastrado no sistema da Concessionária, o 

qual, frisa-se, possuía como única beneficiária a parte reclamante. Assim, 

há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, conforme se 

infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra imprescindível 

para a recuperação do consumo não faturado, bem como poderia a parte 

autora ter realizado tal solicitação, quando do recebimento da 

comunicação de constatação da irregularidade. Ademais, é entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de 

perícia, quando demonstrada a existência de fraude através de outras 

provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO 

MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES 456/20 E 

414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. 1. Prova documental 

carreada nos autos que evidencia a existência de fraude. 2. 

Desnecessária a realização de prova pericial, já que a fraude foi 

devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e termo de 

ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de consumo. 

3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de contrapor 

os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há qualquer 

ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para cálculo da 

recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. Legítima a 

incidência do custo administrativo, porquanto presentes os requisitos das 

Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 6. A suspensão 

do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento 

de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º da Lei nº 8.987/95, 

bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal de Justiça. No caso 

dos autos, em se tratando de recuperação de consumo (débitos 

pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 7. Sentença 

parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo administrativo. 

Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, impõe-se a 

majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao procurador da ré, de 

acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA 

RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/07/2018) No caso, não há que se falar em indenização por danos 

morais tendo em vista que não houve qualquer irregularidade praticada 

pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos da parte autora, conforme 

entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, 

assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e 

acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de 

irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores 

evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, não 

havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para 

ju lgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº . : 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DA 

INTERRUPUÇÃO DO FORNECIMENTO No que tange a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, 

verifica-se dos autos a inexistência de qualquer abuso da parte ré. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 699 dos recursos 

repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu a possibilidade de cobrança e 

suspensão no fornecimento de energia, na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao 

consumidor, desde que resguardado o contraditório e da ampla defesa. 

Ainda, restou consignado na tese firmada, quanto a possibilidade do corte 

administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso 

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do 

débito. Ainda, o art. 133 da Resolução 414/2014 da ANEEL disciplinou no 

seu §5º que “O prazo máximo para apuração dos valores, informação e 

apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos 

irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir 

da emissão do TOI”. Ora, verifica-se dos autos que a constatação da 

irregularidade ocorreu na data de 12/02/2019, bem como a realização da 

cobrança possui data de vencimento em 30/06/2019 (id 24057401), ao 

passo que a unidade consumidora se encontrava desligada desde a data 

de 03/07/2019 (id 28845244). Ainda, fora oportunizada a parte reclamante 

apresentar documentos que comprovassem a solicitação de religação da 

Unidade, após o corte ocorrido, se mantendo inerte nesse particular. Logo, 

verifica-se dos autos que a parte reclamante realizou a religação da 

Unidade à revelia da Concessionária, de modo que a retirada do relógio, da 

forma como ocorreu, não é abusiva, haja vista a ligação clandestina 

realizada no relógio. A Resolução 414 da ANEEL prevê que a imediata 

suspensão do fornecimento, no caso de religação à revelia, vejamos: 

ART. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora 

enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a 

possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme 

valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores 

registrados e demais cobranças previstas nessa resolução. Outrossim, o 

próprio áudio trazido no id 27407468, demonstra que a parte demandante 

possuía conhecimento de que deveria ter realizado a solicitação da 

religação de sua Unidade, momento em que afirma já ter trabalhado para a 

parte ré e que conhece o procedimento. De forma muito didática, a 

Unidade Consumidora da parte demandante fora suspensa, em 

decorrência de inadimplência da fatura referente ao mês 03/2019 

(recuperação de energia), tendo a interrupção do fornecimento ocorrido 

em 03/07/2019, de modo que havendo a ligação à revelia da unidade, 

como ocorreu, não há se falar em cometimento de irregularidades no 

proceder da Concessionária, que realizou o desligamento ao constatar a 

irregularidade. Nesse sentido: AÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. LIGAÇÃO À REVELIA DA 

CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO E DE FORMA DIRETA E CLANDESTINA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI Nº 8987/95, ART.6º, § 3º E 

RESOLUÇÕES 456/2000 E 414/2010 DA ANEEL. 1. A versão autoral de 

que houve dispensa de instalação de um medidor específico para sua 

unidade quando da ligação do serviço solicitado, não se comprovou, e diz 

que aguardou por mais de um ano a ligação que diz ter sido feita em 

abril/13 e cortada em agosto/13. Nenhuma fatura de consumo ou 

pagamento juntou o autor para comprovar sua versão, nem esclareceu 

como ficou desde a compra do imóvel sem energia (fl.18). 2. Não se 

tratando de irregularidade no medidor, mas sim de ligação direta 

(fotografias fls. 59/60 e BO de fls. 54), não há como desconstituir o débito 

decorrente de recuperação de consumo, estando correta a sentença. 3. 

Ressalte-se que a unidade consumidora do autor foi objeto de fiscalização 

(fls. 49/52), sendo comprovada na vistoria a ocorrência de ramal 

clandestino em medidor de outra concessionária, possibilitando a utilização 

do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação. 4.Ausência 

de ilicitude e abusividade do corte de fornecimento de energia quando a 

ligação irregular gera riscos e insegurança à rede de serviço, ainda que 
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essencial. Não configuração de dano moral. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71004961991, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 28-11-2014 Desta forma, verifica-se que 

a conduta da parte demandante, em realizar diretamente a ligação da 

Unidade Consumidora, à revelia da Concessionária de energia, foi a causa 

determinante para a suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 

17/09/2019, ocasião em que se constatou a irregularidade, o que foi 

corroborado com a informação do atendente da parte ré, no áudio trazido 

com a exordial (id 24057407). Ademais, chama a atenção o fato de que a 

parte autora é contumaz na autorreligação de sua Unidade Consumidora, 

vez que constada tal conduta em 12/02/2019, bem como pela atual 

autorreligação, vez que a unidade deveria estar desligada desde 

03/07/2019 . Inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada, indevida será 

a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Confirmo a tutela de urgência, tão somente, a fim de garantir a 

continuidade do fornecimento dos serviços de energia elétrica, ressalvada 

a possibilidade de interrupção no caso de débitos, nos termos da tese 

firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS. 

Acolho o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a 

fatura discutida nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de 

R$ 232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), acrescida 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000843-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000843-71.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: POTYRA IRAE LOUREIRO 

EXECUTADO: VIACAO SAO LUIZ LTDA VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001224-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001224-79.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MICHELI DA SILVA SANTOS VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001231-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA HONORIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001231-71.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: PATRICIA HONORIO DE ARRUDA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 
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de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE INACIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - 452.265.391-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002364-51.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSINEIDE INACIO DE SOUZA 

REPRESENTANTE: DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE EXECUTADO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000252-12.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001621-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GALDINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001621-41.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DARCI GALDINO DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002493-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002493-56.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIFAS LEVI PAIXAO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 
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espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002494-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002494-41.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIFAS LEVI PAIXAO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000243-16.2020.8.11.0010. AUTOR: SANTA MARIA DE JESUS REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo 

Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial 

observo que se encontram presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em conta a 

inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o qual se vê 

muitas vezes impossibilitado de produzir prova de fatos negativos, como 

no presente, no qual a autora alega desconhecer a origem do débito pelo 

qual fora negativada, sendo incumbência da parte Requerida a 

apresentação de tais documentos, motivo pelo qual entendo necessária a 

concessão da tutela antecipada ora pleiteada. O perigo da demora também 

é evidente, pois, no caso, encontra-se a Requerente com seu nome 

negativado, experimentado todos os dissabores de tal condição, os quais, 

por serem notórios, dispensam maiores descrições. Ademais, consigno 

que a medida não se mostra irreversível, pois, restando a Requerida 

vencedora ao final da demanda, bastará que tome as providências 

cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no 

artigo 300 do CPC e, em consequência, determino que a Requerida realize, 

no prazo de 05 dias, a retirada do nome da Requerente de todos os 

cadastros de negativação de crédito, desde que relativos aos valores 

discutidos na presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000800-42.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA, SIRLEY 

BENITES KOYAMA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA, 

ISABEL FERNANDES Vistos. Intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

petição juntada no ID nº 28895210. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000653-74.2020.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCA IVANEIDE 

OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando o descumprimento 

da decisão ID. 30433572, majoro a multa diária para o patamar de 

R$1.000,00 (mil reais), de modo que determino a intimação da requerida 

para que dê cumprimento ao disposto na decisão retro no prazo de 12 

(doze) horas, sem prejuízo de nova majoração da multa. Intime-se. 

Cumpra-se Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002248-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDEMIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002248-45.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: IVALDEMIR FERREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001319-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001319-12.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO NUNES DINIZ 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000421-04.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: DELCIO JOSE BOLZAN 

EXECUTADO: EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por DELCIO JOSE BOLZAN, em face 

de EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras, sendo certo que a busca fora realizada em todos os CNPJs da 

reclamada. De acordo com o que consta dos autos, o único veículo 

localizado encontra-se em local incerto e não sabido, bem como o 

exequente não indicou o local onde o bem poderia ser encontrado, 

tampouco nomeou outros bens para satisfação da obrigação. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível à continuidade do presente feito, já que 

a inexistem bens da parte executada. Ademais, não há indícios de que a 

realização de outras diligências se mostrarão frutíferas, seja na forma de 

depósitos bancários, veículos ou imóveis, sendo que não há sequer 

elementos mínimos nos autos que indiquem a perspectiva de mudança em 

tal condição. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente 

execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência 

de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida 

para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso 

venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de 

seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a 

responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MACIEL DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA PASCHOALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000920-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CELSO LUIS MACIEL DA 

CRUZ e MARIA CRISTINA PASCHOALIN REQUERIDO: JOAO PAULO 

ALVES DOS SANTOS Vistos e etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Decido. De início, chamo o feito a ordem 

para revogar a decisão de id 27899376, tendo em vista a existência de 

erro material, declarando a nulidade dos atos posteriores, motivo pelo qual 

passo a proferir a sentença. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração oposto por CELSO LUIS MACIEL DA CRUZ e MARIA CRISTINA 

PASCHOALIN, contra sentença proferida no presente feito, que move em 

face de JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS. Consoante aos embargos 

das partes autoras, por discordarem com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões dos embargos revelam o 

inconformismo das partes com a sentença que não reconheceu a tese 

exposta na exordial. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 

que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação aos 

embargos das partes demandantes mostra-se imperativo pela declaração 

de que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito 

acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro a existência 

dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando as partes 

embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002184-35.2019.8.11.0010. REQUERENTE: RAQUEL MARIA MARQUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por RAQUEL MARIA MARQUES, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada, afirmando 

que fora vítima de corte na energia e cobrança abusiva, referente fatura 

indevida, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial e de possibilidade da cobrança, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento 

de energia, pugnando pela condenação da parte demandante em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a 

preliminar de possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida 

em que tal fato sequer é matéria de cunho processual. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial para o processamento da 

causa, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta 

deve ser indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante 

das provas encartadas nos autos, bem como considerando que o medidor 

de energia elétrica já fora retirado e analisado pelo Instituto de Pesos e 

Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, que culminou o corte do fornecimento 

da energia elétrica, afirmando ainda que não fora possibilitado o 

contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. DA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte autora de 

ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. Pois bem, 

a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade 

na unidade consumidora constatada em 06/02/2019, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo 

recuperado, oportunizando a apresentação de recurso, conjunto 

fotográfico, o histórico do consumo e laudo realizado pelo Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT com “Resultado Final: 

REPROVADO ” (documento de id 28823703), conforme se infere dos 

documentos que instruíram a peça de resistência, demonstrando 

suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora, sendo 

que “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a 

base violada.”. Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI e 

relatório fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera na 

data de 06/02/2019, bem como a demandada demonstrou que na época da 

constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora 
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a possibilidade de acompanhamento da inspeção a ser realizada no 

medidor, a qual se manteve inerte. Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL. Ainda, conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica 

não se monstra imprescindível para a recuperação do consumo não 

faturado, bem como poderia a parte autora ter realizado tal solicitação, 

quando do recebimento da comunicação de constatação da irregularidade. 

Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que 

toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência de 

fraude através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DA 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO No que tange a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, 

verifica-se dos autos a inexistência de qualquer abuso da parte ré. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 699 dos recursos 

repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu a possibilidade de cobrança e 

suspensão no fornecimento de energia, na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao 

consumidor, desde que resguardado o contraditório e da ampla defesa. 

Ainda, restou consignado na tese firmada, quanto a possibilidade do corte 

administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso 

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do 

débito. Ainda, o art. 133 da Resolução 414/2014 da ANEEL disciplinou no 

seu §5º que “O prazo máximo para apuração dos valores, informação e 

apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos 

irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir 

da emissão do TOI”. Ora, verifica-se dos autos que a constatação da 

irregularidade ocorreu na data de 06/02/2019, bem como a realização da 

cobrança possui data de vencimento em 30/06/2019 (id 24060298), ao 

passo que o corte ocorrera na data de 18/09/2019, portanto, dentro do 

período de 90 dias do vencimento do débito. Assim, tendo sido realizada a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de 90 dias 

do vencimento do débito, não há que se falar em irregularidade no 

proceder da parte reclamada. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte 

reclamada requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao 

inadimplemento, aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, 

porém, deixou de pagar o importe de R$ 2.151,37 (dois mil cento e 

cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogar a tutela de 

urgência concedida, devendo a parte reclamada observar os termos da 

tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 

1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Acolho o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos 

(recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 2.151,37 (dois mil 

cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), acrescida de juros 

e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002966-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SETUBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002966-42.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA SETUBA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por MARIA SETUBA DE 

OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada 

através de Unidade Consumidora de energia elétrica, afirmando que teve o 

fornecimento de energia suspensa indevidamente pela parte ré, ante a 

inexistência de qualquer débito que justificasse tal interrupção, pleiteando 

ao final indenização de danos morais e materiais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

inexistência de qualquer ato ilícito, tendo em vista ausência de registro de 

qualquer suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora da parte autora, inexistindo o dever de indenizar, pugnando 

ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares passo a 

análise do mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se houve a suspensão da energia elétrica da Unidade Consumidora 

da parte autora, bem como se tal conduta foi abusiva. Incumbe a parte 

reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC, salvo tratar de fato não 

admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado 

pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a 

defesa, analisados em conjunto. Analisando detidamente os autos verifico 

que a parte reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte autora 

na exordial, em especial os protocolos de atendimento nº 61479062, 

61481281 e 61485018, referente a solicitação de religação da energia 

elétrica, tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme preceitua 

o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no 

processo como incontroversos, como ocorreu no presente. Logo, tenho 

que restou incontroverso nos autos a suspensão da energia elétrica 

realizada pela parte demandada, o que fora corroborado pelas fotos 

trazidas com a exordial. Nesse quadro, de fato caberia à parte ré 

comprovar a legalidade da suspensão do fornecimento da energia elétrica, 

ou ainda, que os protocolos trazidos pela parte autora foram atendidos, 

não sendo detectada qualquer interrupção da Unidade Consumidora. Logo, 

inconteste, em virtude da regra de inversão do ônus da prova, a indevida 

interrupção do fornecimento de energia elétrica. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que NÃO foi 

juntado pela parte promovida qualquer documento que demonstrasse o 

regular fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora entre os 

dias 17/11 e 18/11/2019, ônus que lhe incumbia, passando ao largo de 

comprar aquilo que alegou com a defesa. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a suspensão da Unidade Consumidora da parte 

autora, deixando-a sem energia. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação da legalidade da 

suspensão da Unidade Consumidora. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A respeito da suspensão 

indevida do serviço, prevalece o entendimento da Turma Recursal do 

Estado do Mato Grosso, de que o dano moral sofrido se configura “in re 

ipsa”, ou seja, independentemente de prova. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO 

ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS 

DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – PEDIDO DE MAJORAÇÃO 

FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO - VIA 

INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1008968-47.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado 

no DJE 03/03/2020) O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Com efeito, a indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de comprovação 

da legalidade da suspensão da Unidade Consumidora, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002261-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CELYELL DANTAS FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002261-78.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CELYELL DANTAS FREIRE Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e registrada pelo 

sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-95.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010280-95.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: ILIANI PINHEIRO MOREIRA 

SCHUH EXECUTADO: LUIZ BREDA Vistos. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta 

por ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH, em face de LUIZ BREDA, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que não houve sucesso nas tentativas 

de penhoras de bens do executado, destacando-se a última tentativa 

infrutífera de bloqueio via BACENJUD, a qual, consigne-se, não foi a 

primeira realizada nos autos. Com efeito, entendo que a expedição de 

ofício ao banco indicado pelo exequente é medida inócua, uma vez que, 

caso houvessem créditos em nome do executado em qualquer instituição 

financeira, estes teriam sido revelados pelas buscas via BACENJUD. 

Ademais, não há indícios de que a realização de outras diligências se 

mostrarão frutíferas, isto porque o Executado se revelou pessoa sem 

posses, seja na forma de depósitos bancários, veículos ou imóveis, sendo 

que não há sequer elementos mínimos nos autos que indiquem a 

perspectiva de mudança em tal condição. Assim, diante a inexistência de 

bens passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não 

seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002802-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MELO DE FRANCA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002802-14.2018.8.11.0010 EXEQUENTE: ELIZANGELA MELO DE FRANCA 

FERREIRA - ME EXECUTADO: ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Verifica-se dos autos que houve o total 

cumprimento da obrigação conforme manifestação da exequente (ID nº 

27764626), eis que o débito que dava causa à execução foi satisfeito. 

Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO , com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código 

de Processo Civil. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e registrada pelo 

sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOUZA CATARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001105-21.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDECI SOUZA CATARINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001390-14.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: GIAN CARLO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 332 de 654



anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001232-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001232-56.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: PAULO HENRIQUE COSTA Vistos. As partes 

em epígrafe celebraram acordo sobre o objeto da presente ação (ID nº 

30114662). Não há óbice à realização de acordo extrajudicial após a 

prolação de sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao Juiz 

promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de 

solucionar o conflito de interesse submetido à averiguação jurisdicional, 

conforme preconiza o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil c/c 

com o artigo 840, do Código Civil. POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HONORIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001626-63.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SIRLEI HONORIO DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001937-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZAIR MARTINS REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001937-54.2019.8.11.0010. AUTOR(A): LUZAIR MARTINS REZENDE DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se ação proposta 

por LUZAIR MARTINS REZENDE DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Pretende a parte autora que a parte ré seja compelida a 

indeniza-la por danos materiais e morais, em decorrência de prisão 

cautelar indevida. Em contestação, sustenta a parte ré, em síntese, 

desinteresse na realização de audiência de conciliação, impossibilidade de 

concessão da justiça gratuita e incompetência absoluta dos juizados 

especiais, afirmando no mérito ausência de prova da parte autora, bem 

como de danos morais experimentados, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de desinteresse na realização de audiência de 

conciliação, tendo em vista que a mesma sequer fora designada. Ainda, 

tenho que deve ser rejeitada a preliminar de indeferimento da justiça 

gratuita, tendo em vista que, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, “O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas.”, hipótese dos autos, não 

havendo se falar em deferimento ou indeferimento neste momento 

processual, motivo pelo qual se torna despicienda a análise de eventual 

gratuidade. No que tange a preliminar de incompetência do juizado 

especial, sob o fundamento de complexidade liquidatória, verifico que a 

mesma deve ser rejeitada, ante a inexistência de complexidade na 

liquidação dos pedidos ventilados na exordial, bem como da adequação 

dos pedidos ao rito desta justiça especializada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se houve negligência por parte da demandada, que culminou com a 

prisão cautelar indevida da parte autora. Angularizada a relação 

processual, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

sustentando ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

da parte autora e ausência de indenização de danos morais. Analisando 

detidamente os presentes autos, verifico através da sentença proferida 

na ação penal nº 6356-08.2017.811.0010, Código nº. 100388, a qual 

tramitou junto a 3ª Terceira Vara Criminal desta Comarca de Jaciara/MT, 

trazido aos autos no id 23010339, que o fato delituoso imputado em 

desfavor da parte reclamante, fora a posse de quantia em dinheiro no 

valor de R$ 1.870,00 (hum mil oitocentos e setenta reais), tido na denúncia 

como “certamente proveniente da venda de drogas que os denunciados 

realizavam”. Ainda, consta da mesma sentença, que durante a instrução 

processual, fora demonstrado que a parte demandante possuía vínculo 

empregatício com o estabelecimento comercial denominado “Magazine 

Veste Dez”, sendo a responsável pela guarda de valores provenientes 

das vendas, bem como que o saldo resultante das atividades comerciais 

dos dias 23 e 24 de agosto de 2017, datas anteriores à operação policial, 

são compatíveis com o valor do dinheiro apreendido. Nessa quadra, a 

sentença proferida no processo criminal absolveu a parte autora, ante a 

ausência de provas da sua atividade criminosa. Logo, verifica-se que 

restou incontroverso nos autos a realização da prisão indevida da parte 

reclamante, pelo período de 25/08/2017 a 01/09/2017, data da revogação 

da prisão preventiva, haja vista que restou demonstrado a ausência de 
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provas na suposta conduta ilícita da mesma. Em razão disso, alega a parte 

requerente ter sofrido dano moral, por ter sido indevidamente privada de 

sua liberdade, abalando sua honra e reputação. A Constituição Federal 

prevê a reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e 

a responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6º. 

Atinente ao mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado para 

prestação de serviços públicos, como no caso dos autos, conforme prevê 

a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º: “As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." Dessa forma, a responsabilidade em questão, 

independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, pois seus únicos 

requisitos são a comprovação do dano e de consequente nexo de 

causalidade com o comportamento danoso, resguardado direito de 

regresso contra servidor causador do dano, em caso de dolo ou culpa 

deste. Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil: Art. 186: Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Verifica-se, ainda, que é devida a 

indenização por danos morais quando configurados os pressupostos da 

responsabilidade civil, quais sejam: a ocorrência de uma conduta omissiva 

ou comissiva, que tenha havido dano, que haja nexo de causalidade entre 

a conduta do agente e o prejuízo experimentado pelo ofendido, e, apenas 

em casos de responsabilidade subjetiva, que haja culpa do agente. No 

presente caso, resta configurada a prisão ilegal da parte autora, devendo 

esta ser entendida como aquela efetivada fora dos parâmetros 

estabelecidos pela norma processual vigente, constituindo em um ato 

arbitrário e abusivo do Estado. Assim, uma vez que expedido o mandado 

de forma equivocada e a parte reclamante se vendo abusivamente privada 

de sua liberdade, passando por situação extremamente vexatória, resta 

evidenciado o dano moral. Nesse sentido decidiu a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: EMENTARECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO 

PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO 

TESTEMUNHA – PRISÃO EQUIVOCADA – PROMOVENTE PRESO POR 

NOVE DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do 

Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, 

fundada no disposto no artigo 37, §6º, da CF/88, eis que decorrente de ato 

comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente 

ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5º, 

LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim 

como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A privação da 

liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que 

ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento 

de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve 

ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade 

e razoabilidade .Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) 

Ainda, cabe a parte demandada comprovar a ausência de nexo causal, ou 

seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso 

fortuito, ou força maior. Quanto à matéria fática, no caso em exame a 

prisão indevida da parte demandante é incontroversa, seja em virtude dos 

documentos juntados aos autos ou pela afirmação das próprias partes, 

portanto, a inobservância do cuidado necessário em relação a cautela na 

expedição e cumprimento de ordem de prisão, demonstra o descaso da 

administração pública para com os cidadãos. De outro norte, o nexo 

causal entre a conduta dos agentes públicos e as lesões ocasionadas na 

parte autora também restaram demonstrado nos autos, ao passo que esta 

última teve sua liberdade cerceada indevidamente, bem como fora exposta 

em matéria jornalística desabonadora, junto ao município onde reside. 

Portanto, restou evidenciado a conduta negligente da parte ré por meio de 

seus agentes, bem como a relação de causa e efeito com a prisão 

indevida. Nesse contexto, os danos morais estão configurados, ante o 

sofrimento atroz da parte autora, o que dá suporte para a indenização 

correspondente. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO No caso de dano moral, 

que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in 

concreto, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação 

de um direito. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a reparação moral 

deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a 

importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, 

porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido 

punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na 

fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do 

dano. Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o quantum 

indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, 

qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se medem 

monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou 

patrimonial. Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à 

doutrina e à jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque 

impossível seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de 

presidir às indenizações por dano moral, a fim de evitar que o 

ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. Se a 

vítima do dano pudesse exigir a indenização que quisesse e o juiz impor a 

condenação que lhe aprouvesse, sem quaisquer critérios ou parâmetros, 

bem como elementos para essa fixação, cada caso que fosse levado ao 

judiciário em busca de uma solução concreta para o litígio apresentado se 

transformaria numa loteria, com soluções no mínimo imprevisíveis e as 

mais díspares possíveis. Constatado o dano moral, deve ser verificada a 

respectiva reparação, por vias adequadas, em que avulta a atribuição de 

valores que atenuem e mitiguem o sofrimento a que se viu o lesado 

passar. A reparação deve compreender a definição de valor adequado ao 

que sofreu a lesão, pelo vexame, constrangimento e dor pelo qual passou, 

como forma de compensação. No caso vertente, a parte autora, fora 

submetida a privação indevida de sua liberdade. A dor por ela sofrida é 

incomensurável e impossível de ser traduzida em palavras. Nesse passo, 

considerando-se as peculiaridades do caso concreto, considero razoável 

e adequado fixar o valor total da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a fim de determinar a justa compensação moral. DO DANO 

MATERIAL Quanto ao pedido de dano material, tenho que merece guarida 

o pleito da parte autora. Com efeito, restou suficientemente provado o 

prejuízo sofrido pela parte autora, decorrente do afastamento de seu 

trabalho, em função da prisão em si, devendo a parte ré ser compelida em 

realizar o pagamento do importe de R$ 103,66 (cento e três reais e 

sessenta e três centavos). No que tange a condenação ao ressarcimento 

das verbas de honorários contratuais, verifico que, dadas as 

peculiaridades do caso concreto, é devida a restituição dos valores, na 

medida em que a contratação de advogado provou-se imprescindível para 

a obtenção da liberdade da parte autora. Ademais, a necessidade de 

atuação do profissional decorreu exclusivamente do erro por parte do 

ente estatal, que realizou a prisão de forma indevida, sem suporte 

probatório para sua realização, de forma que é devida a restituição dos 

valores despendidos a título de honorários contratuais, no total de R$ 

6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), conforme documento de id 

23010608. Assim, deve a parte reclamada ser compelida em ressarcir em 

favor da parte autora, a importância de R$ 6.903,66 (seis mil, novecentos 

e três reais e sessenta e seis centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção 

monetária pelo IPCA-E, do arbitramento, nos termos e condições fixadas 

na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870947/SE; respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 

39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e 2 – condenar a parte ré 

ao pagamento a título danos materiais, a importância de R$ 6.903,66 (seis 

mil, novecentos e três reais e sessenta e seis centavos), devidamente 

acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da 

citação e, correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso de cada 

pagamento. Sem custas nem honorários, em conformidade com os artigos 

54 e 55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 
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9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002131-54.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ODENIL MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. Relata a parte autora que é aluno da parte ré, tendo 

suas mensalidades custeadas pelo FIES, contudo, assevera que fora 

impedido de realizar a rematrícula para o semestre letivo de 2019/2, sob o 

fundamento de existência de débito, requerendo ao final a concessão de 

tutela de urgência para realização de rematrícula, bem como indenização 

de danos morais e materiais. Tutela de urgência deferida. Em contestação, 

alega a parte reclamada, em síntese, que o aluno possui débitos junto a 

instituição de ensino, tendo em vista a reprovação em disciplina e 

solicitação de serviços, os quais não são cobertos pelo FIES, pugnando 

ao final pela improcedência da demanda e procedência do pedido 

contraposto. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Temos 

por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus a realização da rematrícula para o 

semestre letivo de 2019/2, bem como a existência de possível conduta 

ilícita da parte ré, no impedimento de tal ato. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar a contração 

do FIES, para o semestre letivo de 2019/2, em 100% para o custeio das 

mensalidades do referido semestre, conforme se infere do documento de 

id 23857943. Dito de outro modo, as mensalidades do semestre letivo de 

2019/2 estavam cobertas com a realização do aditamento do FIES, 

incluindo neste, a rematrícula do citado período letivo. Ademais, em análise 

aos fatos narrados na peça de resistência, bem como dos documentos 

que acompanharam a mesma, em que pese as alegações da parte ré de 

que os valores cobrados se tratam de reprovações e taxas de serviços, 

verifica-se que não houve a demonstração do que se tratam tais débitos, 

ao passo que sequer consta quais as disciplinas reprovadas, ou ainda, 

quais as provas realizadas em segunda chamada. Ora, a parte ré não 

trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de 

tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade das 

cobranças realizadas pela parte ré, a declaração de inexistência das 

mesmas é medida que se impõe, devendo a parte demandada obstar em 

realizar qualquer cobrança nesse sentido. DO DANO MORAL No caso em 

apreço, aparenta-se tratar de mera cobrança indevida, tendo em vista que 

não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que em tese, 

afastaria o dever de indenização de danos morais. Entretanto, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora fora obstada em dar 

continuidade em seu curso, oportunidade em que foi impedida de realizar a 

rematrícula no semestre letivo de 2019/2, o qual, frisa-se, se encontrava 

custeado pelo FIES. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada não apenas realizou 

indevidamente a cobrança pelo plano, mas também a parte autora fora 

impedida de prosseguir no seu curso, tendo que se socorrer ao Poder 

Judiciário para a realização de sua rematrícula junto a instituição de 

ensino. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - EMISSÃO DE UM TÍTULO EM SUBSTITUIÇÃO A DÉBITO DE 

MENSALIDADES ESCOLARES - NOVAÇÃO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA 

ANTERIOR - INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO DO VALOR - 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

DANOS MATERIAIS DO AUTOR - INEXISTÊNCIA POR FALTA ABSOLUTA 

DE PROVAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA PARCIALMENTE. A emissão de nota promissória em 

substituição a débito de mensalidades escolares configura novação, 

extinguindo a dívida anterior e inviabilizando qualquer discussão a respeito 

desta. Havendo demonstração de que na emissão da cártula foram ainda 

embutidas dez (10) mensalidades vincendas, constitui dano moral o 

indeferimento de rematrícula em face do não pagamento da dívida anterior. 

O valor arbitrado, todavia, deve atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, considerando a intensidade da culpa, as circunstâncias 

dos fatos, a condição econômica das partes envolvidas, e ainda ao fato 

de que, em se tratando de aluno inadimplente, concorreu para o evento 

danoso, merecendo redução do quantum fixado para o patamar de 

R$-2.000,00. Quanto aos danos materiais, não havendo comprovação 

convincente de sua ocorrência, deve ser mantida a sentença de 1º grau 

que julgou improcedente o pedido. (N.U 0000004-21.2004.8.11.0000, , 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/02/2005, Publicado no DJE 07/04/2005) 

Outrossim, a parte requerida não comprova que tenha prestado o serviço 

de forma satisfatória, bem como não demonstra qualquer justificativa para 

a realização do indigitado impedimento, vez que não restou demonstrada a 

legitimidade das cobranças, não atuando de forma diligente para a solução 

do impasse, tendo a parte reclamante que percorrer durante vários meses 

um longo caminho não busca da resolução do problema, o qual não fora 

atendido, se socorrendo do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros 

aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem 

e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de 

ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência 

comum, exsurgindo daí o dever da Reclamada em indenizar a consumidora 

lesada. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da parte 
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requerida, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela parte requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência, razoabilidade e severidade, ressalvando ainda a 

reincidência da empresa reclamada. Assim, a fixação de indenização de 

danos morais é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que 

tange a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que 

a mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, 

não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002844-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BOMFIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002844-29.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO BOMFIM PINTO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por SEBASTIÃO BOMFIM PINTO, 

em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT. Pretende a parte autora que a parte ré seja 

compelida em realizar a desvinculação da responsabilidade relativa a 

veículo automotor, afirmando jamais ter sido proprietário do mesmo, bem 

como isenção dos débitos e responsabilidades originadas, pugnando ao 

final indenização de dano moral. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega o Departamento de Trânsito, em síntese, preliminar de 

ausência a audiência de conciliação e ausência de interesse processual, 

afirmando no mérito que inexistem provas aptas a afastar a propriedade 

dos automóveis, pugnando pela improcedência da ação. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES De início, verifico que não houve designação de 

audiência de conciliação, motivo pelo qual rejeito a preliminar vindicada. 

Rejeito a preliminar ausência de interesse processual, arguida pela parte 

reclamada, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, restando demonstrado o inequívoco 

interesse processual da parte em buscar a tutela jurisdicional, a fim de 

retificar os registros realizados pela parte ré em seu sistema. No mesmo 

sentido, não há se falar em litigância de má-fé, pois não estão 

caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, no agira da parte autora, 

não havendo razão para a aplicação das penas por litigância de má-fé. 

Desse modo, REJEITA-SE as preliminares invocadas pela parte reclamada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus a desvinculação da responsabilidade relativa ao veículo 

registrado em seu nome, no que se refere aos débitos originados pelo 

mesmo. A parte autora afirma que no ano de 2018 passou a receber 

ligações dando conta de registro de motocicleta em seu nome, da qual 

desconhece quaisquer registros, afirmando ainda que foi constatada a 

existência do veículo registrado em seu nome - YAMAHA/XTZ150 

CROSSSER Z, ANO MODELO 2018, placa QCW-8702, RENAVAM 

1149178717, CHASSI 9C6DG2540J0001790. Assevera que jamais fora 

proprietário do bem. Dá análise dos autos, verifico que o caso em apreço, 

não se trata de ausência de comunicação de transferência de propriedade 

de automóveis junto ao DETRAN, ao reverso disso, trata-se de ausência 

de aquisição da propriedade, vez que a parte reclamante afirma jamais ter 

realizado a aquisição de tais bens, bem como assevera que seu nome 

fora utilizado indevidamente no registro de tal veículo, haja visto nunca ter 

adquirido a propriedade do mesmo. Nos termos do art. 373, I do Código de 

Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, dentre eles que não é a proprietária do veículo registrado em 

seu nome. Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; Ora, a parte autora nega a 

propriedade dos veículos, afirmando que jamais adquiriu o mesmo, bem 

como apresenta registro de boletim de ocorrência dando conta dos ilícitos 

(ID 27155706), vez que não reconhece a propriedade de tais bens. 

Outrossim, tenho que não pode prosperar a tese da parte demandada de 

que a propriedade do veículo resta provada, tendo em vista informações 

constantes no sistema DETRANNET. Pois bem, sobre o assunto, o Código 

de Trânsito Brasileiro em seu art. 22, incisos I e III, assim dispõe: Art. 22. 

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer 

cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas 

atribuições; (...) III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de 

segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, 

expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante 

delegação do órgão federal competente; Logo, tenho que compete a parte 

ré fixar os procedimentos e documentos necessários para a realização da 

transferência de propriedade dos veículos. Com efeito, em consulta a rede 

mundial de computadores, verifico do web site da parte ré 

(https://www.detran.mt.gov.br/-/10069045-primeiro-emplacamento), que 

os documentos e procedimentos necessários a realização do primeiro 

emplacamento, são os seguintes: Primeiro emplacamento Trata-se do 

primeiro registro de veículo novo pelo DETRAN-MT. São dois os 

documentos emitidos após o primeiro registro e emplacamento do veículo: 

o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo (CRLV). DISPONÍVEL NAS UNIDADES: - Sede 

Detran-MT; - CIRETRANs; - Núcleo de Atendimento Shopping Estação 

Cuiabá; - Vistoria Pesada Cuiabá; - Vistoria Pesada Rondonópolis 

(somente veículos pesados); - Agências Municipais. DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS: No ato da abertura do processo, proprietário ou 

representante deverão obrigatoriamente apresentar documento de 

identificação original. PESSOAIS Pessoa Física - Cópia do Documento de 

identidade e CPF do proprietário; - Comprovante de endereço em nome do 

proprietário ou declaração de endereço. Pessoa Jurídica - Cópia do ato 

constitutivo, autenticado ou com confere com o original da Pessoa Jurídica 

e CNPJ; ou CNPJ com relatório QSA (Quadro de Sócios e 

Administradores); - Exceção: Empresário Individual (EI): este deverá 

apresentar requerimento de empresário; - Cópia do documento de 

identificação e CPF do representante/administrador da empresa que 

solicita abertura do processo. Do Representante - Cópia autenticada ou 
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confere com original de instrumento público de procuração; - Cópia do 

Documento de Identificação e CPF do procurador. ESPECÍFICOS - Nota 

fiscal do veículo (cópia simples ou original); - Vistoria da concessionária 

devidamente preenchida e assinada pelo gerente ou vistoriador da 

unidade (caso não possua, realizar a vistoria do Detran); - Nos casos de 

alienação fiduciária: Via do contrato de Financiamento, arrendamento 

mercantil, leasing, reserva de domínio ou penhor; - No caso de veículo 

categoria aluguel: Autorização do poder concedente (Alvará, ANTT ou 

AGER). Assim, verifica-se que para a realização de primeiro 

emplacamento de veículo, necessário se faz a abertura de processo junto 

a parte ré, devendo ser apresentadas Cópia de Documento de 

Identificação e CPF do comprador, Comprovante de endereço ou 

declaração em nome do comprador, bem como no caso de representante, 

Cópia autenticada ou confere com original de instrumento público de 

procuração e Cópia do Documento de Identificação e CPF do procurador, 

somente quando este representar o comprador. Ainda, no caso de 

alienação fiduciária, hipótese dos autos, deve ser apresentada a via do 

contrato de Financiamento, arrendamento mercantil, leasing, reserva de 

domínio ou penhor. O art. 373, II, do CPC, determina que incumbe ao réu a 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No caso dos autos, em que pese a parte ré tenha afirmado que 

houve a aquisição do veículo pela parte autora, verifico que inexistem nos 

autos qualquer documento que demonstre a efetiva aquisição do mesmo, 

ônus que lhe incumbia. Observa-se que a parte demandada não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a efetiva 

aquisição da propriedade do veículo pela parte demandante, passando ao 

largo de comprovar qualquer relação desta última com tais bens. No caso 

em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, uma vez 

mais, frisa-se, não há qualquer comprovação da aquisição do veículo pela 

parte reclamante. Ainda, não pode prosperar a alegação da parte ré, de 

que a parte autora se fez representar por despachante, na realização do 

registro, tendo em vista a expressa exigência de instrumento público de 

procuração para a realização do ato. Ademais, se houve a aquisição e 

transferência de tal veículo em favor da parte demandante, deveria a parte 

demandada trazer aos autos a comprovação de tal transferência, seja 

através dos documentos apresentados pelo despachante no momento de 

tal solicitação, ou ainda, quando da abertura do processo realizado para a 

transferência do veículo, permanecendo inerte nesse particular. Nesse 

sentido, o fato da parte autora negar a propriedade de tais veículos, bem 

como não tendo a parte ré comprovado a aquisição dos bens por aquela, 

tenho verificada a possiblidade de desoneração dos débitos, não podendo 

ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma jamais 

lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira, a qual 

frisa-se, jamais se obrigou a cumprir. Daí a importância do artigo 6º da Lei 

9.099/95, que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Na espécie, verifica-se a ausência de 

propriedade dos veículos pela parte autora, por meio da declaração e 

documentos trazidos com a inicial, posto que se desconhece a aquisição 

de tais automóveis. Portanto, apresenta-se como justa a declaração da 

negativa de propriedade dos veículos e, por conseguinte, dos efeitos 

decorrentes de tal vinculação ao seu CPF. De outro norte, ante a incerteza 

sobre se os automóveis continuam em circulação, há de se adotar 

medidas que viabilizem a identificação do real proprietário e a 

regularização do veículo, da forma preceituada no CTB. Ademais, deve-se 

proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do 

banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos 

automotores, bem como a respectiva responsabilidade decorrente do 

exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e 

penal, ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o 

veículo circular em território nacional de forma irregular, sem que se 

identifique seu proprietário, haja vista que a ausência de regularização, 

representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a adoção de 

medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva 

regularização no DETRAN, o que se determina com fundamento no art. 3º 

da Lei 12.153/2009. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade 

das cobranças realizadas pela parte ré, a declaração de inexistência das 

mesmas é medida que se impõe, devendo a parte demandada obstar em 

realizar qualquer cobrança nesse sentido, no que toca ao veículo 

YAMAHA/XTZ150 CROSSSER Z, ANO MODELO 2018, placa QCW-8702, 

RENAVAM 1149178717, CHASSI 9C6DG2540J0001790. DOS DANOS 

MORAIS No que toca a reparação de danos morais, tenho que a 

procedência do pleito é medida de rigor. Importante frisar que a parte ré 

não conseguiu demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, 

tendo em vista ausência de qualquer comprovação da inscrição dos 

veículos junto ao DETRAN-MT, pela parte autora. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais em dívida 

ativa. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – 

AUTOR NÃO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DEMORA DO 

CANCELAMENTO DA CDA E EXECUÇÃO FISCAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO IRREGULAR – MUNICIPIO CONFESSA ERRO 

NA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA DÍVIDA ATIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Compulsando os autos verifico que não restou demonstrando legitimidade 

da inscrição em dívida ativa, notadamente quanto da documentação 

juntada nos autos e tendo em vista que a parte Reclamada/Recorrente 

confessa ter inserido o nome da Reclamante que não é proprietária do 

imóvel que originou a CDA. 2. Saliento, ainda que a parte autora requereu 

administrativamente a exclusão do nome de cadastro de débitos em 

21/01/2008, contudo, sequer houve o cancelamento na época, mormente 

quando observamos que a execução fiscal foi proposta em 06/10/2010 e 

extinta apenas em 07/03/2012, ante o pedido de desistência do 

Município/Recorrido que ocorreu 15/06/2011 (Numeração Única: 

6426-85.2010.811.0037). 3. A inscrição irregular em dívida ativa é ato 

ilícito e causa danos morais, cuja ocorrência é presumida. 4. A valoração 

da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a 

gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. 

A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, 

evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à 

conduta lesiva. 5. Sendo assim, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

em consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade 

econômica do agente e da vítima, bem como os valores dos débitos (R$ 

3.890,17). 6. Recurso conhecido e Provido para declarar inexistente os 

débitos e reconhecer o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

(N.U 0005984-85.2011.8.11.0037, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI 

DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, Publicado 

no DJE 31/10/2019) (Grifei) Assim, ante a ausência de comprovação de 

vínculo entre a parte autora, com o veículo registrado em seu nome junto 

ao DETRAN-MT, bem como havendo a inscrição de seu nome em dívida 

ativa, a fixação de indenização de danos morais é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1 – declarar que a parte 

autora SEBASTIÃO BOMFIM PINTO - CPF nº 445.359.104-72, não é o 

proprietário da motocicleta YAMAHA/XTZ150 CROSSSER Z, ANO 

MODELO 2018, placa QCW-8702, RENAVAM 1149178717, CHASSI 

9C6DG2540J0001790 e, de consequência, determinar ao DETRAN para 

que promova a respectiva baixa definitiva de todos os débitos e multas 

registradas em nome da parte autora para os respectivos veículos, 

devendo comprovar seu cumprimento nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias; 2 - determinar, no exercício do poder geral de cautela judicial: a) que 

o DETRAN proceda a anotação do cadastro dos veículos a restrição de 

circulação; b) seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser 

cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que se encontre o objeto, da 

motocicleta YAMAHA/XTZ150 CROSSSER Z, ANO MODELO 2018, placa 

QCW-8702, RENAVAM 1149178717, CHASSI 9C6DG2540J0001790, e 

recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua 

regularização. 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

os artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002312-55.2019.8.11.0010 REQUERENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação proposta por ILDA 

CRISTINA DA SILVA, em desfavor de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. 

Relata a parte autora que realizou a aquisição de produto junto a parte 

reclamada, que por sua vez não realizou a entrega de todos os produtos 

ou reembolso dos valores, requerendo ao final, indenização pelos danos 

materiais e morais. Em contestação, alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de prescrição, afirmando no mérito ausência de comprovação 

da relação de consumo e inocorrência de danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito as preliminares de prescrição arguida pela parte reclamada, haja 

vista a inocorrência do lapso temporal para sua consumação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, verifico do documento de id 24395658, 

que a parte autora realizou a aquisição dos produtos junto a parte ré na 

data de 27/11/2015. Com efeito, existem duas grandes divisões de 

responsabilidade civil no CDC: a responsabilidade pelo fato (arts. 12 a 17) 

e a responsabilidade pelo vício (arts. 18 a 20). O fato do produto e do 

serviço, também denominado como defeito ou acidente de consumo, 

baseia-se na qualidade/segurança do consumidor ou de terceiros (vítimas 

de consumo – consumidores equiparados bystander), portanto, envolve 

problemas de segurança. No que toca o vício do produto e do serviço, 

este baseia-se na qualidade/adequação de produtos ou serviços, 

havendo uma inadequação entre o produto ou o serviço oferecido e as 

legítimas expectativas do consumidor, de modo que configura-se quando 

torna o produto ou serviço impróprio ou inadequado ao seu uso regular, 

quando diminui o seu valor. Desta forma, bem se vê que além da 

diferenciação entre adequação e segurança, outro ponto diferencial entre 

tais institutos, tem relação com os seus efeitos, tendo em vista que o vício 

atinge o produto ou serviço em si (é intrínseco), ao passo que o fato do 

serviço atinge a pessoa do consumidor. Logo, temos que o objeto da 

presente lide se refere a fato do produto, o qual encontra-se disciplinado 

no CDC, tendo o prazo prescricional de tal pretensão assim disciplinado no 

seu art. 27, vejamos: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nessa senda, 

considerando que a presente ação fora proposta na data de 27/09/2019, 

quando ainda não havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, 

não há se falar em prescrição. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado uma transação junto as parte 

ré, que descumpriu com a obrigação pactuada, não realizando a entrega 

de todos os produto, bem como não reembolsando os valores 

despendidos. Infere-se dos documentos que instruem os autos, através 

do pedido 13420949 (id 24395658), que a parte reclamante de fato 

adquiriu os produtos, realizando a retirada apenas do aparelho celular, 

não tendo sido efetuada a entrega dos 02 (dois) produtos, no valor total 

de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Constata-se, ainda, que o produto 

adquirido não fora entregue pela parte ré. Logo, devidamente comprovada 

à falha dos serviços prestados pela reclamada. Ao receberem vantagens 

pecuniárias pelos serviços prestados, a reclamada deve ser 

responsabilizada por eventual defeito na concretização do negócio, 

justamente por terem dado publicidade e fornecido informações, incidindo, 

assim, o disposto no art. 30, do CDC que estabelece: "Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado". No presente caso, em pese a 

parte reclamada tenha afirmado a ausência de comprovação da relação 

de consumo, fato é que o produto adquirido foi adquirido e pago junto a 

mesma, conforme restou demonstrado com o pedido que instruiu a 

exordial. Ademais, observa-se que a parte demandada NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento, capaz de provar a ocorrência de 

qualquer situação que impediu a realização da entrega, passando ao largo 

de comprovar o efetivo motivo da não entrega do produto adquirido pela 

parte autora. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre a parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudesse 

comprovar inequivocamente a efetiva entrega dos produtos ou reembolso 

dos valores, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o 

fizeram. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que sem qualquer justificativa não cumpriu o acordo firmado 

em sua plataforma. Analisando os autos e o conjunto probatório que o 

sustenta verifico que é incontroverso a não entrega do produto no prazo 

avençado, o que configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a 

reparação e compensação pelos danos sofridos pela parte reclamante. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Vide o entendimento da Turma Recursal nesse mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS 

EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES – 

“MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO 

VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
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INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE 

FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – 

DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar 

os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor 

fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende 

aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir 

em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à 

conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (N.U 

1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte autora logrou 

êxito em demonstrar não apenas o pagamento dos valores em favor da 

parte ré, conforme se infere do pedido trazido no id 24395658, mas 

também a inadimplência desta na entrega do produto ou reembolso dos 

valores despendidos. Entretanto, considerando que o valor não se trata de 

cobrança indevida, não há se falar na incidência do art. 42, p. único do 

CDC, devendo tal restituição ser realizada de forma simples. Assim, tenho 

que o valor efetivamente pago com a aquisição do produto, o qual não fora 

entregue, deve ser restituído em favor da parte demandante. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; 

e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 

510,00 (quinhentos e dez reais), a título de danos materiais, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; Sem custas nem honorários, em conformidade com o artigos 54 e 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002064-89.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FÁTIMA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por MARLY DE FÁTIMA SILVA, em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. Relata a parte autora 

que teve diversos valores de seguro descontados de sua conta, referente 

serviço não solicitado ou autorizado junto a parte ré, pleiteando ao final a 

restituição do indébito e indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de carência da ação, afirmando no mérito que inexiste defeito no serviço 

prestado, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ausência de condição da ação, 

sob o fundamento de falta de interesse de agir, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é 

que a parte autora afirma desconhecer a origem dos descontos de seguro 

que abalroaram sua conta, afirmando jamais ter concedido qualquer 

autorização para os indigitados descontos. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte ré realizou vários descontos na 

conta da parte autora, sob a rubrica de seguro, os quais perfazem a 

importância total de R$ 321,95. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, 

do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Nesse sentido, restando 

incontroverso a realização dos descontos pela parte ré, junto a conta 

bancária da parte autora, resta analisar a legalidade da conduta daquela, a 

fim de verificar a existência ou não de autorização para realização dos 

citados descontos. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento ou contrato, que comprovasse a 

legalidade dos débitos que ensejaram os descontos na conta bancária da 

parte autora e, principalmente, não há qualquer autorização da parte 

reclamante para a efetivação dos descontos. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente os descontos na conta corrente da 

parte autora. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 
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pois não houve a comprovação dos débitos que originaram os descontos 

indevidos. No entanto, prevalece no âmbito da Turma Recursal do Estado 

do Mato Grosso o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de 

desconto indevido na conta corrente se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO - INSTRUMENTO DE CESSÃO NÃO 

CARREADO AOS AUTOS – ÔNUS DO DEMANDADO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS 

– PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (Grifei) O dano moral, neste 

caso, decorre da frustração da expectativa de usufruir como bem 

entender dos valores disponíveis em sua conta, tendo que percorrer longa 

e tormentosa trajetória para reaver os valores descontados 

indevidamente, tudo isto somado ao desrespeito com que foi tratado a 

consumidora. Por certo que tudo isto causa à parte sentimento de 

impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em restituir os valores 

indevidamente descontados. A parte reclamante sofreu, pois, lesão 

decorrente da frustração, da angústia, da sensação de impotência, em 

razão de não poder dispor do numerário de sua conta corrente, posição 

em consonância com a Jurisprudência dominante. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência dos mesmos é medida que se impõe. DA 

PLURALIDADE DE AÇÕES Com efeito, em pesquisa realizada no sistema 

PJE, verifico a existência de outras 03 (três) ações, com o mesmo objeto, 

no qual a parte autora pretende a declaração de inexistência dos débitos, 

restituição de valores e indenização de danos morais. Logo, a pluralidade 

de ações de ser levada em consideração pelo magistrado, no que tange a 

fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES. NEGATIVA DE DÉBITO. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO EXIME A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ, POIS ILÍCITAS AS INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.000,00 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATENDENDO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 71006695076. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008594426, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019) Nesse sentido, diante a 

pluralidade de ações ajuizadas pela parte autora, bem como a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa, a redução do valor da indenização é medida 

de rigor. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do indébito, 

tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento que 

comprovasse a autorização dos descontos na conta corrente da parte 

autora, passando ao largo de comprovar qualquer solicitação ou 

autorização nesse sentido. Ainda, em concordância com o entendimento 

da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução deverá 

ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da adesão ao 

serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente pagos devem 

ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? CARTÃO DE 

CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE VALORES 

DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Desta forma, 

deve a parte ré ser compelida a restituição da importância total de R$ 

643,90 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos), já em 

dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, p. único, do CDC. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos; 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a 

pluralidade de ações, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ 3 – condenar a parte reclamada a restituir 

em favor da parte reclamante a importância de R$ 643,90 (seiscentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos), já em dobro, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002066-59.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FÁTIMA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 
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Trata-se de ação proposta por MARLY DE FÁTIMA SILVA, em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Relata a parte autora que teve 

diversos valores de seguro descontados de sua conta, referente serviço 

não solicitado ou autorizado junto a parte ré, pleiteando ao final a 

restituição do indébito e indenização de danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de sucessão processual, 

falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, afirmando no 

mérito que inexiste defeito no serviço prestado, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a 

preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar BRADESCO S/A – CNPJ 60.746.948/0001-12, 

nos moldes requeridos na peça de resistência. Rejeito as preliminares de 

falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, tendo em 

vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia, é que a parte autora afirma desconhecer a 

origem dos descontos de seguro que abalroaram sua conta, afirmando 

jamais ter concedido qualquer autorização para os indigitados descontos. 

De início, verifico que restou incontroverso nos autos que a parte ré 

realizou vários descontos na conta da parte autora, sob a rubrica de 

seguro, os quais perfazem a importância total de R$ 396,36. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso a realização dos 

descontos pela parte ré, junto a conta bancária da parte autora, resta 

analisar a legalidade da conduta daquela, a fim de verificar a existência ou 

não de autorização para realização dos citados descontos. No presente 

caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta 

ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento ou contrato, que comprovasse a legalidade dos débitos que 

ensejaram os descontos na conta bancária da parte autora e, 

principalmente, não há qualquer autorização da parte reclamante para a 

efetivação dos descontos. Assim, tenho que efetivamente houve falhas 

na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente os descontos na conta corrente da parte autora. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram os descontos indevidos. No 

entanto, prevalece no âmbito da Turma Recursal do Estado do Mato 

Grosso o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de 

desconto indevido na conta corrente se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO - INSTRUMENTO DE CESSÃO NÃO 

CARREADO AOS AUTOS – ÔNUS DO DEMANDADO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS 

– PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (Grifei) O dano moral, neste 

caso, decorre da frustração da expectativa de usufruir como bem 

entender dos valores disponíveis em sua conta, tendo que percorrer longa 

e tormentosa trajetória para reaver os valores descontados 

indevidamente, tudo isto somado ao desrespeito com que foi tratado a 

consumidora. Por certo que tudo isto causa à parte sentimento de 

impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em restituir os valores 

indevidamente descontados. A parte reclamante sofreu, pois, lesão 

decorrente da frustração, da angústia, da sensação de impotência, em 

razão de não poder dispor do numerário de sua conta corrente, posição 

em consonância com a Jurisprudência dominante. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inciso I 

e II, do artigo 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência dos mesmos é medida que se impõe. DA 

PLURALIDADE DE AÇÕES Com efeito, em pesquisa realizada no sistema 

PJE, verifico a existência de outras 03 (três) ações, com o mesmo objeto, 

no qual a parte autora pretende a declaração de inexistência dos débitos, 

restituição de valores e indenização de danos morais. Logo, a pluralidade 

de ações de ser levada em consideração pelo magistrado, no que tange a 

fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES. NEGATIVA DE DÉBITO. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO EXIME A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ, POIS ILÍCITAS AS INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.000,00 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATENDENDO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 71006695076. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008594426, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019) Nesse sentido, diante a 

pluralidade de ações ajuizadas pela parte autora, bem como a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa, a redução do valor da indenização é medida 

de rigor. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do indébito, 

tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento que 

comprovasse a autorização dos descontos na conta corrente da parte 

autora, passando ao largo de comprovar qualquer solicitação ou 

autorização nesse sentido. Ainda, em concordância com o entendimento 

da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução deverá 

ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da adesão ao 

serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente pagos devem 
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ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? CARTÃO DE 

CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE VALORES 

DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Desta forma, 

deve a parte ré ser compelida a restituição da importância total de R$ 

792,72 (setecentos e noventa e dois reais e setenta dois centavos), já em 

dobro, nos termos do que preceitua o artigo 42, § único, do Código de 

Defesa do Consumidor. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível os descontos discutidos nos autos; 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, ante a pluralidade de ações, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ 3 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte 

reclamante a importância de R$ 792,72 (setecentos e noventa e dois reais 

e setenta dois centavos), já em dobro, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; Determino a Secretaria que, providencie a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar BRADESCO S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP184674 

(ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002063-07.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por MARLY DE FÁTIMA SILVA, 

em desfavor de PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA. Relata a parte autora que teve diversos valores de 

seguro descontados de sua conta, referente serviço não solicitado ou 

autorizado junto a parte ré, pleiteando ao final a restituição do indébito e 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares passo a análise de mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a parte ré. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a existência de relação 

jurídica entre as partes, restando demonstrada a contratação dos 

serviços pela parte autora. A parte reclamada juntou nos autos a 

comprovação do serviço contratado pela parte demandante, conforme se 

extrai do contrato juntado com a defesa no Id 26713594, o qual possui 

assinatura idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que 

instruíram a exordial e documento de identidade. A parte requerente 

deixou de trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte 

ré. Assim, o valor cobrado é devido, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. A propósito, averbem-se julgados 

pertinentes: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 

199,13 (cento e noventa e nove reais e treze centavos) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS – A PARTE AUTORA ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA 

INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA 

IMPUGNAÇÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA 

MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a 

procedência dos seus pedidos iniciais com o reconhecimento dos danos 

morais, oriundos da suposta inclusão indevida de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. No entanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente a contestação traz o termo de adesão e contratação 

de serviços (id. 7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem 

como cópia dos documentos pessoais da autora e histórico de 

pagamentos (id. 7580914), o que evidencia regular contratação e 
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utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte Reclamante.3. 

Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que não possui 

nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de 

pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega a ausência de 

demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos 

fatos.4. Contudo, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em 

vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa 

forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso 

conhecido e improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando 

a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida que justificasse as cobranças lançadas, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, 

em virtude dos atos da parte reclamada. Entretanto, compulsando aos 

autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a tutela de urgência deferida nos autos. Por outro lado, condeno a 

parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% 

sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos 

do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002065-74.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por MARLY DE FATIMA SILVA, em desfavor de ICATU SEGUROS 

S/A. Relata a parte autora que teve diversos valores de seguro 

descontados de sua conta, referente serviço não solicitado ou autorizado 

junto a parte ré, pleiteando ao final a restituição do indébito e indenização 

de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que inexiste defeito no serviço prestado, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito 

da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é 

que a parte autora afirma desconhecer a origem dos descontos de seguro 

que abalroaram sua conta, afirmando jamais ter concedido qualquer 

autorização para os indigitados descontos. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte ré realizou vários descontos na 

conta da parte autora, sob a rubrica de seguro, os quais perfazem a 

importância total de R$ R$ 360,00. Assim, conforme preceitua o Art. 374, 

III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Nesse sentido, restando 

incontroverso a realização dos descontos pela parte ré, junto a conta 

bancária da parte autora, resta analisar a legalidade da conduta daquela, a 

fim de verificar a existência ou não de autorização para realização dos 

citados descontos. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento ou contrato, que comprovasse a 

legalidade dos débitos que ensejaram os descontos na conta bancária da 

parte autora e, principalmente, não há qualquer autorização da parte 

reclamante para a efetivação dos descontos. Outrossim, tenho que o 

documento juntado pela parte ré no id 27065380 - Pág. 3, NÃO deve ser 

reconhecido, tendo em vista que tal assinatura não se assemelha com as 
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demais apostas nos documentos que instruíram o processo. Assim, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente os descontos na conta corrente da 

parte autora. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram os descontos 

indevidos. No entanto, prevalece no âmbito da Turma Recursal do Estado 

do Mato Grosso o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de 

desconto indevido na conta corrente se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO - INSTRUMENTO DE CESSÃO NÃO 

CARREADO AOS AUTOS – ÔNUS DO DEMANDADO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS 

– PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (Grifei) O dano moral, neste 

caso, decorre da frustração da expectativa de usufruir como bem 

entender dos valores disponíveis em sua conta, tendo que percorrer longa 

e tormentosa trajetória para reaver os valores descontados 

indevidamente, tudo isto somado ao desrespeito com que foi tratado a 

consumidora. Por certo que tudo isto causa à parte sentimento de 

impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em restituir os valores 

indevidamente descontados. A parte reclamante sofreu, pois, lesão 

decorrente da frustração, da angústia, da sensação de impotência, em 

razão de não poder dispor do numerário de sua conta corrente, posição 

em consonância com a Jurisprudência dominante. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência dos mesmos é medida que se impõe. DA 

PLURALIDADE DE AÇÕES Com efeito, em pesquisa realizada no sistema 

PJE, verifico a existência de outras 03 (três) ações, com o mesmo objeto, 

no qual a parte autora pretende a declaração de inexistência dos débitos, 

restituição de valores e indenização de danos morais. Logo, a pluralidade 

de ações de ser levada em consideração pelo magistrado, no que tange a 

fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES. NEGATIVA DE DÉBITO. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO EXIME A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ, POIS ILÍCITAS AS INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.000,00 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATENDENDO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 71006695076. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008594426, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019) Nesse sentido, diante a 

pluralidade de ações ajuizadas pela parte autora, bem como a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa, a redução do valor da indenização é medida 

de rigor. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do indébito, 

tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento que 

comprovasse a autorização dos descontos na conta corrente da parte 

autora, passando ao largo de comprovar qualquer solicitação ou 

autorização nesse sentido. Ainda, em concordância com o entendimento 

da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução deverá 

ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da adesão ao 

serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente pagos devem 

ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? CARTÃO DE 

CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE VALORES 

DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Desta forma, 

deve a parte ré ser compelida a restituição da importância total de R$ 

720,00 (setecentos e vinte reais), já em dobro, nos termos do que 

preceitua o art. 42, p. único, do CDC. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível os descontos discutidos nos autos; 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, ante a pluralidade de ações, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ 3 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte 

reclamante a importância de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), já em 

dobro, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002733-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FIRMINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002733-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WILSON FIRMINO BARBOSA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 
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38, da Lei 9.099/95. Decido. A empresa requerida apresentou embargos 

de declaração opostos contra sentença proferida no presente feito, que 

lhe move WILSON FIRMINO BARBOSA. Em detida análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise dos 

Embargos de Declaração apresentados pela parte embargante, entendo 

que as razões expostas nos embargos encontram guarida e outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, para o fim 

de corrigir erro material. Com efeito, em que pese a decisão embargada 

não tenha expressamente declarada extinta a execução, verifica-se que a 

mesma reconheceu o excesso do valor pretendido e determinou a 

expedição de certidão de crédito, após o trânsito em julgado, o que 

implicaria a extinção da presente ação. Logo, a fim de evitar maiores 

questionamentos, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e 

no mérito dou-lhes PROVIMENTO para modificar a sentença lançada no id 

26487491, fazendo constar da seguinte forma: Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, em consequência, 

declaro excesso de execução no montante de R$ 2.435,52 (dois mil 

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 

permanecendo o débito no montante de R$ 6.556,92 (seis mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Declaro EXTINTA a 

presente execução. Com o trânsito em julgado da presente decisão, 

expeça-se certidão de crédito em favor da parte Exequente. Esta decisão 

deve ser considerada como parte integrante da sentença de id 26487491, 

persistindo no mais, tal como está lançada. Diante do exposto, e com 

fulcro no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, acolho os embargos 

de declaração opostos, para o fim de sanar a omissão apontada. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000574-03.2017.8.11.0010 EXEQUENTE: EDUARDO MARTINS 

EXECUTADO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por EDUARDO MARTINS, em face de 

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA - ME, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Outrossim, verifico da decisão de id 26310199, que a parte 

exequente fora intimada a se manifestar quanto as informações do agente 

financeiro e local do bem, tendo em vista que o mesmo se encontra 

gravado com alienação fiduciária. Contudo, consta certificado nos autos 

dando conta de que a parte exequente embora intimada, não se 

manifestou no prazo assinalado. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que esgotados os meios 

para que a parte executada cumpra a obrigação imposta. Assim, diante a 

ausência de manifestação da parte credora, bem como dado a 

inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis. 

Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida, referente o valor da 

condenação, para, querendo, a parte credora possa buscar futura 

execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MULLER JUNIOR ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001806-79.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MAX MULLER JUNIOR 

ARAUJO E SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MAX 

MULLER JUNIOR ARAUJO E SILVA, contra sentença proferida no presente 

feito, movido em face de BANCO DO BRASIL SA. Consoante ao embargo 

da parte autora, pretende, pela via dos aclaratórios, requer a apreciação 

do pedido de justiça gratuita. Com efeito, nos termos do art. 54, da Lei 

9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”, hipótese dos 

autos, não havendo se falar em deferimento ou indeferimento neste 

momento processual, motivo pelo qual se torna despicienda a análise de 

eventual gratuidade. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 

que fulmina o meio impugnativo ora manejado. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação aos embargos da parte demandada 

mostra-se imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 
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concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos, ante a falta de contradição, omissão 

e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000180-25.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMÉRCIO REQUERIDO: JOSE NILCIO DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO, contra sentença proferida no presente feito, movido em face 

de JOSE NILCIO DE SOUZA. Consoante ao embargo da parte autora, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

rejeitou a pretensão veiculada na exordial, não reconhecendo sua tese 

sustentada. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da parte demandada mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro a existência 

dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte 

Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade 

da sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000512-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA ROSENE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000512-26.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FANAVIA ROSENE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FANAVIA ROSENE DO 

NASCIMENTO, em face de DIVINA MARIA AGUIAR ALVES. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.06,00 

(hum mil e seis reais), não adimplida pela parte reclamada, referente 

aquisição de produtos e serviços junto ao seu estabelecimento comercial. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme 

certificado nos autos, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamada, embora tenha sido devidamente 

citada a comparecer em audiência, não se fez presente, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o 

teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 

dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 
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26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 12530900, demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela 

parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela 

parte ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE a ação com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim 

de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no 

valor de R$ 1.06,00 (hum mil e seis reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que 

deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002841-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002841-74.2019.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAEL PARMIGIANI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por RAFAEL PARMIGIANI, em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Relata a parte autora, em síntese, que adquiriu 

bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por sua vez não realizou o 

embarque da forma previamente programada, sendo necessário realizar o 

término da viagem através de ônibus, o que ocasionou atraso de várias 

horas ao desembarque no destino final, requerendo ao final, indenização 

de danos morais. Em contestação, alega a parte ré que o cancelamento do 

voo se deu em virtude de impedimentos operacionais devido a intensidade 

do tráfego, inexistindo ato ilícito praticado, inexistência de dano moral e 

material, pugnando ao final pela improcedência da ação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte autora. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento do 

mesmo, descumprindo com o contrato firmado entre as partes. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que o cancelamento 

se deu em virtude de “impedimentos operacionais devido a intensidade do 

tráfego”, o que ensejaria o regular cancelamento e, afastaria sua 

responsabilidade pelo evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, 

passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte 

autora de embarcar no voo previamente agendado. Ora, não é crível que a 

empresa aérea, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de 

formalização quando da ocorrência da suposta intensidade de tráfego 

aéreo, bem como não tenha qualquer tipo de registro de sua ocorrência, 

tal como, sendo certo que a parte requerida se descuidou de juntar 

qualquer documento nesse sentido. Ainda, analisando detidamente os 

autos, verifico do documento trazido pela parte autora na exordial, que 

esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida, porém, fora impedida de 

embarcar e participar de seus compromissos, conforme previamente havia 

programado, de modo que seu embarque ao destino final se realizaria na 

data de 28/08/2019 às 21h00 e chegada às 21h45. Contudo, diversamente 

do que fora contratado, a parte reclamante fora obrigada a concluir o seu 

trajeto de ônibus, ocasionando o atraso de várias horas. Logo, tenho que 

houve atraso aproximado de 05 (cinco) horas na realização do 

desembarque da parte autora em seu destino final. Deste modo, entendo 

que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha 

na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer 
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justificativa impediu seu embarque e realizou o cancelamento dos voos 

aéreos, acarretando grande atraso na realização da viagem. A respeito, 

eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. 

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA RETORNO DE 

ÔNIBUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008945024, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em: 29-10-2019) (destaquei) Assim, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como 

não apresentou qualquer justificativa para a realização do indigitado 

impedimento. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Com efeito, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo 

atentado. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do 

caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por 

danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato 

ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

parte reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte autora, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN JOSE DOS SANTOS GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001662-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALAN JOSE DOS SANTOS GOUVEIA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de ALAN JOSE DOS SANTOS GOUVEIA. Alega a 

parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

900,30 (novecentos reais e trinta centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do documento de id 27492624, não se fez presente em 

audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o reconhecimento 

da prescrição é medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, 

ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Analisando detidamente os autos, verifico 

que o título que fundamenta a cobrança no presente caso, refere-se à 

documento particular, conforme se infere dos documentos de id 

14245016, ocasião em que já havia ultrapassado 05 (cinco) anos do 

vencimento do título, quando do ajuizamento da presente ação. A 

prescrição é o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação 

de um direito subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de 

agir a uma prestação. O art. 206, § 5º, inciso I do CC, determina que 

prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de haver o pagamento de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar a 

prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos termos 

do art. 487, II, do CPC. Ainda, o art. 332, §1º do CPC, diz que: “O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”, bem como, o 

art. 487, parágrafo único, do CPC dispõe: “Ressalvada a hipótese do § 1o 

do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que 

antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”, de modo que 

se torna despicienda a manifestação das partes. Portanto, o prazo 

prescricional para que a parte reclamante pudesse exigir o presente título 

é de 05 (cinco) anos, de modo que, quedando-se inerte até 18/07/2018, o 

reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe. Assim, 

como os documentos que instruíram a pretensão de cobrança foram 

celebrados em 12/2012, 03/2013 e 04/2013, porém a presente ação 

somente foi ajuizada em 07/2018, percebe-se que a pretensão inicial, nos 

termos delineados acima, encontra-se irremediavelmente prescrita quando 

do manejo da demanda. DISPOSITIVO Pelo exposto, reconheço de ofício a 

PRESCRIÇÃO das notas de débito que instruíram a presente ação, 

declarando extinto o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 

487, II, do CPC, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE CANDIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001546-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: HELENICE CANDIDA FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de HELENICE CANDIDA FERREIRA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.415,70 

(um mil e quatrocentos e quinze reais e setenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos e serviços junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA PRESCRIÇÃO A prescrição é o mesmo que a extinção 

da pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma 

prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. O art. 

206, §5º, I, do Código Civil, fixou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento particular, vejamos: Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco 

anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular; Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 

DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MECÂNICA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante 

de documento particular, aplica-se, ao caso, o prazo prescricional de 

cinco anos, conforme disposto no art. 206, §5º, inc. I, do CC, e não o 

prazo trienal, como pretendido pela recorrente. 2. A prova documental 

aliada à prova testemunhal conduz à conclusão de que, efetivamente, 

houve a contratação do serviço da autora pelo gerente da demandada, 

sendo, portanto, devido o valor constante na Ordem de Serviço. RECURSO 

DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082029794, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 30-10-2019 O prazo prescricional é fixado em lei. O 

juiz deverá pronunciar a prescrição de ofício, o que deve ser requerido 

imediatamente, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, o art. 332, §1º do 

CPC, diz que: “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 

pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de 

prescrição.”, bem como, o art. 487, parágrafo único, do CPC dispõe: 

“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se.”, de modo que se torna despicienda a manifestação das 

partes. Logo, considerando o ajuizamento da presente ação na data de 

10/07/2018, deve ser reconhecida a prescrição dos seguintes títulos: 1. 

datado de 11/05/2013, com vencimentos em 05 e 06/2013 – valor de R$ 

189,80; 2. datado de 18/05/2013, com vencimentos em 06/2013 – valor de 

R$ 55,90; Assim, o reconhecimento da prescrição dos referidos títulos é 

medida de rigor. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 14075920, 

demonstrando a aquisição de produtos pela parte demandada, a qual não 

fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, a parte 

demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor 

trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES 

INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA 

REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA 

COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa às mensalidades do 

contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes. 

O ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor, 

cabendo ao credor apenas a prova da existência da dívida, 

instrumentalizada por documento particular, consoante estabelece o artigo 

320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de cobrança a prova do 

adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito do autor que, por sua vez, deverá amparar a lide com prova 

escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 373, incisos I e II, do 

CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta 

egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019 

Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada 

adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo 

pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da 

dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada 

ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 2.132,80 (dois mil, 

cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que 

deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. RECONHEÇO de 

ofício a prescrição dos títulos datados de 11/05/2013, com vencimentos 

em 05 e 06/2013 – valor de R$ 189,80 e datado de 18/05/2013, com 

vencimentos em 06/2013 – valor de R$ 55,90, declarando EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos delineados acima, com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC. Sem custas nem honorários, em 
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conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNE FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002211-18.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: TAYNE FERREIRA SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de TAYNE FERREIRA SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 721,40 

(setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos e serviços junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 24100000, 

demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela parte demandada, 

a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, 

a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do 

autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do 

CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE a 

presente ação, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 721,40 (setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIZ IAENISCH (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002201-71.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JEFERSON LUIZ IAENISCH Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de JEFERSON LUIZ IAENISCH. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 762,50 

(setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos e serviços junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 24086278, 

demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela parte demandada, 

a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, 

a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do 

autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do 

CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE a 

presente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 

762,50 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI LUIZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001152-92.2019.8.11.0010 REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MICHELI LUIZ RODRIGUES Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em 

face de MICHELI LUIZ RODRIGUES. Alega a parte reclamante, em síntese, 

ser credora da importância total de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), 

não adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos e 

serviços junto ao seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré 

tenha sido devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 
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contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 20540560, demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela 

parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela 

parte ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001519-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA BRANQUINHO OAB - SP343828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001519-19.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROSANE ARAGAO DE 

SOUZA REQUERIDO: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por ROSANE ARAGÃO DE SOUZA, em face de 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o objeto da presente ação é a rescisão da sentença 

transitada em julgado nos autos 1002262-63.2018.8.1.0010. Sem maiores 

delongas, o pedido da parte autora esbarra na vedação expressa do art. 

59 da Lei 9.099/95, vejamos: Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas 

causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO QUE TRAMITARAM PERANTE OS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE DECISÃO SOBRE A QUAL 

RECAIU A COISA JULGADA MATERIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA QUE 

FAZ ÀS VEZES DE RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível, Nº 71004840666, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 

09-04-2014 Com efeito, pretendendo a parte autora discutir a decisão 

veiculada no outro processo, deveria ter ingressado com o recurso 

próprio naquele feito. Logo, o indeferimento da petição inicial é medida de 

rigor, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III 

do CPC. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. I, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a 

petição inicial; Desta forma, a parte autora carece de interesse 

processual, ante a expressa vedação legal da presente demanda, de 

modo que o indeferimento da petição inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de mérito, ante a 
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ausência de interesse processual da parte autora. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON PAES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002219-92.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WELLYTON PAES DA CRUZ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de WELLYTON PAES DA CRUZ. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 735,00 

(setecentos e trinta e cinco reais), não adimplida pela parte reclamada, 

referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme 

certificado nos autos, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamada, embora tenha sido devidamente 

citada a comparecer em audiência, não se fez presente, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o 

teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 

dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 24113192, demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela 

parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela 

parte ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001150-25.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: VANESSA SOUZA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de VANESSA SOUZA DA SILVA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 821,00 

(oitocentos e vinte e um reais), não adimplida pela parte reclamada, 

referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme 

certificado nos autos, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamada, embora tenha sido devidamente 

citada a comparecer em audiência, não se fez presente, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o 

teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 

dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 20539066, demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela 

parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela 

parte ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da 

dívida inadimplida, no valor de R$ 821,00 (oitocentos e vinte e um reais), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001828-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDSY HELLEN PRATI SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001828-40.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LINDSY HELLEN PRATI SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

LINDSY HELLEN PRATI SILVA, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que 

houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença, já 

tendo a parte autora manifestado o adimplemento do débito, bem como 

realizada a expedição do competente alvará judicial. No caso, restando 

demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida 

pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 
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homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001861-30.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VERÃO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE 

JESUS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por VERÃO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE 

JESUS. Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da importância 

total de R$ 891,10 (oitocentos e noventa e um reais e dez centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 22835636, 

demonstrando a aquisição de produtos pela parte demandada, a qual não 

fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. No que tange aos 

título que fundamentam a execução originária no presente caso, refere-se 

à execução de duplicata, conforme se infere dos documentos trazidos 

com a exordial, ocasião em que não havia ultrapassado 05 (cinco) anos 

do vencimento do título. A prescrição é o mesmo que a extinção da 

pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) 

que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. O art. 206, § 3º, 

inciso VIII do CC, determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão 

de haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional 

do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver 

legislação especifica, dispondo de modo diverso. Ocorre que, a duplicata 

possui regulamentação específica contida na Lei n. 5.474/68, a qual 

estabelece prazos específicos de prescrição, de 03 (três) anos para a 

execução contra o sacado e avalista, contados da data do vencimento do 

título, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 5.474/68. Logo, inaplicável o 

artigo 206, § 3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde o título de crédito 

suas características cambiárias, como a literalidade, autonomia, abstração 

e independência e passa a servir apenas como indício de prova da 

existência do crédito, exigindo a comprovação da existência do negócio 

subjacente ao qual se vincula. Assim, quando já prescrita a ação de 

execução, resta a ação de cobrança, nos autos da qual, deverá ser 

comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de ação de natureza 

causal, constitui ônus do credor a comprovação da origem do débito e sua 

relação com a emitente da duplicata, tendo em vista a perda da natureza 

cambial do título, que passa a ser mero início de prova de dívida. 

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante 

em instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no 

caso da duplicata dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do 

disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código Civil, é quinquenal. Assim 

a duplicata prescrita, mas que não tenha atingido cinco anos, pode ser 

cobrada por meio de reclamação com pretensão de cobrança, já que 

apesar de perder a qualidade de título de crédito, permanece como 

documento qualificado de instrumento particular representativo de dívida. 

In casu, o prazo para a cobrança, conforme o Código Civil Brasileiro, é de 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim 

dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATA 

SEM FORÇA EXECUTIVA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - 

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada à ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, o que, no caso, não se verificou. (ED 9088/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) Assim, como a 

pretensão de cobrança foi ajuizada em 22/08/2019, percebe-se que a 

pretensão inicial não fora atingida pela prescrição. Outrossim, a parte 

demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor 

trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. 
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Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES 

INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA 

REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA 

COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa às mensalidades do 

contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes. 

O ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor, 

cabendo ao credor apenas a prova da existência da dívida, 

instrumentalizada por documento particular, consoante estabelece o artigo 

320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de cobrança a prova do 

adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito do autor que, por sua vez, deverá amparar a lide com prova 

escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 373, incisos I e II, do 

CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta 

egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019 

Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada 

adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo 

pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da 

dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE a presente 

ação, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 891,10 

(oitocentos e noventa e um reais e dez centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SEBASTIAO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002199-04.2019.8.11.0010. REQUERENTE: REGIANE SEBASTIAO 

MACEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de processo movido por REGIANE 

SEBASTIÃO MACEDO, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada, 

apesar de cientificada da assentada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Revogo a tutela de urgência deferida nos autos. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais desse feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001228-19.2019.8.11.0010 REQUERENTE: EMERSON LUIZ DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por EMERSON LUIZ DE LIMA, 

que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. A parte autora, através de manifestação encartada nos 

autos, requer a desistência da presente ação, com o arquivamento do 

feito. No que toca o pedido de desistência, eis o entendimento 

sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolver o 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001911-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL FREITAS DE SOUZA 

REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS 

DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por DANIEL 

FREITAS DE SOUZA, que move em desfavor de MADEIRAS BRASIL 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA. A parte 

autora, através de manifestação encartada nos autos, requer a 

desistência da presente ação, com o arquivamento do feito. No que toca o 

pedido de desistência, eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional 

de Juizados Especiais – FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho 

que o pedido de desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000929-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ASSUNCAO DE SOUZA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000929-47.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOÃO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: LUCIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA DUARTE 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por JOÃO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME, em face de LUCIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA DUARTE, a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Ademais, verifico que consta 

certificado nos autos dando conta de que a parte exequente embora 

intimada, conforme se infere da certidão de id 26977120, não se 

manifestou no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, diante a ausência de 

manifestação da parte credora, tenho que não haverá outro caminho que 

não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução diante a impossibilidade de 

sua continuidade. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida, 

referente o valor da condenação, para, querendo, a parte credora possa 

buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de 

bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do 

devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 

76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VALEIRO (REQUERENTE)

EVELIN DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002893-70.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO VALEIRO, EVELIN DE 

MOURA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por FABIO VALEIRO e EVELIN DE MOURA, em desfavor de 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Relatam as partes autoras, em síntese, que 

realizaram a aquisição de bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por 

sua vez alterou o voo de volta, o que ocasionaria atraso de várias horas 

no seu destino final, se fazendo necessária a alteração das datas da 

viagem, requerendo ao final, indenização de danos morais e materiais. Em 

contestação, alega a parte ré que o cancelamento do voo se deu em 

virtude de reestruturação da malha aérea, inexistindo ato ilícito praticado, 

inexistência de dano moral e material, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão as partes autoras. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que as partes requerentes afirmam terem realizado a compra dos bilhetes 

aéreos junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou a alteração 

do voo de volta, o que culminaria um atraso aproximado de 13 (horas) ao 
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destino final. Afirmam que diante o descumprindo do contrato firmado 

entre as partes, fora necessária a alteração das datas de férias e 

pagamento de custo extra nas acomodações. No presente caso, em pese 

a reclamada tenha afirmado que o cancelamento se deu em virtude de 

reestruturação da malha aérea o que ensejaria o regular cancelamento e, 

afastaria sua responsabilidade pelo evento, observa-se que esta NÃO 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de provar a 

ocorrência de tal situação, passando ao largo de comprovar o efetivo 

motivo que impediu as partes autoras de embarcarem no voo previamente 

agendado. Ora, não é crível que a empresa aérea, parte ré, não tenha 

realizado qualquer tipo de formalização quando da ocorrência da suposta 

reengenharia de tráfego aéreo, bem como não tenha qualquer tipo de 

registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo que a parte requerida se 

descuidou de juntar qualquer documento nesse sentido. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico do documento trazido pelas partes autoras 

na exordial, que estas adquiriram os bilhetes junto a parte requerida, 

porém, fora impedidas de embarcar e participar de seus compromissos, 

conforme previamente haviam programado, de modo que diante a 

alteração ocorrida, foram obrigadas em realizar a troca das datas dos 

voos, realizando a viagem dias após ao programado. Logo, considerando 

o voo originalmente contratado e aquele oferecido pela parte ré, 

decorrente da alteração, verifica-se atraso de aproximadamente 13 

(treze) horas para o desembarque no destino final, bem como a 

necessidade de pernoite em outra cidade, na qual não foi oferecida 

qualquer assistência material pela parte demandada. Ora, chama a 

atenção não apenas o fato da alteração do voo previamente adquirido, 

mas também da necessidade das partes demandantes em pernoitar em 

outra cidade, sem qualquer tipo de auxílio ou informação da parte 

demandada. Deste modo, entendo que assiste razão as partes 

reclamantes, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu o embarque 

na forma previamente programada, o que ocasionaria grande atraso na 

realização da viagem, se fazendo necessária a alteração das datas 

programadas para as férias das partes autoras. A respeito, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0049783-30.2015.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE AFASTA 

O DEVER DE INDENIZAR - DANO CONFIGURADO VALOR REDUZIDO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva não 

exige a análise da culpa do prestador de serviços, bastando tão somente 

a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. É devida a 

indenização no caso de atraso/ alteração de voo em que não se verifica 

situação capaz de elidir o dano moral, entre elas o oferecimento de 

opções ao consumidor para que escolha a que melhor lhe atenda, a 

adequada prestação de assistência pela companhia aérea, o oferecimento 

de informações claras e precisas ao consumidor, situação de fato 

imprevisível. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta 

tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do 

ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção. 

(N.U 0049783-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) 

(destaquei) Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o 

serviço de forma satisfatória, bem como não apresentou qualquer 

justificativa para a realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços 

é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição das partes autoras em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a indenização de danos 

materiais, tenho que assiste razão as partes autoras. É que, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que as partes demandantes 

conseguiram demonstrar a necessidade do desembolso de valores com a 

remarcação do hotel, ante a necessidade que tiveram de alterar as datas 

da viagem, em decorrência da alteração do voo pela parte ré. Assim, deve 

a parte reclamada ser compelida em ressarcir as partes reclamantes o 

valor de R$ 1.983,91 (mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e um 

centavos). DISPOSITIVO 1 – CONDENO a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte reclamante, pelos danos 

morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e 2 – CONDENO a parte reclamada a 

restituir em favor das partes demandantes a importância de R$ 1.983,91 

(mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), utilizado 

com o pagamento da remarcação dos hotéis, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000198-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000198-80.2018.8.11.0010. EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXEQUENTE: DEBORA MORAES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Ação proposta por DEBORA MORAES DE OLIVEIRA, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Analisando detidamente os 

autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do presente 

cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a 

continuidade do presente feito, já que não localizado bens da parte 

executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que 
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consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme se infere do 

id 26360356. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora e, 

considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do 

CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000482-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS NESELLO OAB - MT0017454A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000482-54.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MATHEUS JUNIOR CARDOSO 

RAMOS EXECUTADO: M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Ação proposta por MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS, em 

face de M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI, a qual encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que não localizado bens da parte executada para 

cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que consta nos 

autos a emissão de certidão de dívida, conforme se infere do id 26556023. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora e, 

considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, JUNTO EXTINTA a presente execução, ante a inexistência de 

bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000262-61.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000262-61.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Ação proposta por JOSEANE 

MALHEIROS ALVIM, em face de ESTADO DO MATO GROSSO, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo realizada a expedição do 

competente alvará judicial em favor da parte exequente. No caso, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000249-62.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Ação proposta por RICARDO 

MARQUES DE ABREU, em face de ESTADO DO MATO GROSSO, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo realizada a expedição do 

competente alvará judicial em favor da parte exequente. No caso, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000056-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000056-42.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO DE LIMA Vistos etc. 
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Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por VERÃO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em 

face de ANTÔNIO DE LIMA, a qual encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo a 

parte autora manifestado o adimplemento do débito, bem como realizada a 

expedição do competente alvará judicial. No caso, restando demonstrada 

de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a 

extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 

925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-12.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000802-12.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. A presente ação 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, a qual foi proposta por 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO, em face de ESTADO DO 

MATO GROSSO. Analisando detidamente os autos, verifico que houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo 

realizada a expedição do competente alvará judicial em favor da parte 

exequente. No caso, restando demonstrada de forma inequívoca a 

satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida 

de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000176-90.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000176-90.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: REMI CRUZ BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. a presente ação foi proposta por REMI CRUZ 

BORGES, em face de ESTADO DO MATO GROSSO, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de 

sentença, já tendo realizada a expedição do competente alvará judicial em 

favor da parte exequente. No caso, restando demonstrada de forma 

inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do 

feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do 

CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000200-50.2018.8.11.0010 EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXEQUENTE: ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Ação proposta por ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA, em face 

de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que não localizado bens da parte executada para 

cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que consta nos 

autos a emissão de certidão de dívida, conforme se infere do id 27147496. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora e, 

considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, JULGO EXTINTA a presente a execução, ante a inexistência de 

bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001567-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE JESUS MIYAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS OAB - MT15574/O (ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001567-75.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VINICIUS DE JESUS 

MIYAMOTO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 
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termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por VINICIUS DE JESUS MIYAMOTO, em desfavor de AVIANCA - 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. Relata a parte autora que realizou a 

aquisição de bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por sua vez não 

realizou o embarque da forma previamente programada, sendo realocada 

em outro voo, o que ocasionou mais de 33 (trinta e três) horas de atraso, 

requerendo ao final, indenização por danos morais e materiais. Em que 

pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere do AR 

lançado no id 27960938, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE RÉ É de conhecimento público, que a 

parte reclamada, é beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos 

nº 1125658-81.2018.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Contudo, eventual 

processo de conhecimento contra a empresa em recuperação judicial, 

deve prosseguir até a sentença de mérito, nos termos do que preceitua o 

Enunciado 51 do FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 51 – Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Desta feita, o prosseguimento do presente 

processo é medida de rigor. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou a realocação da 

aeronave, descumprindo com o contrato firmado entre as partes, sendo 

entregue ao destino contratado após mais de 32 (trinta e duas) horas de 

atraso. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não contestou, 

nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a 

matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pela parte demandante, assim a decretação da 

revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se 

impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente o efetivo cumprimento de suas obrigações, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico do documento trazido pela parte autora, no 

id 22069337, que esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida com 

retorno ao destino final (Cuiabá-MT) às 00h50 do dia 28/04, porém, 

conforme documentos de id 22069552, o voo da parte ré só chegou ao 

destino às 11h25 do dia 29/04, de onde se extrai atraso superior a 34 

(trinta e quatro) horas. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu seu embarque 

e realizou o cancelamento do voo originário, acarretando grande atraso, 

bem como frustrando os compromissos previamente agendados pela parte 

autora. A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais 

pátrios, a seguir colacionados: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA 

AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. No 

caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada – necessidade 

de manutenção não programada – se inserem na órbita da previsibilidade 

que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

132575320168110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) (destaquei) Assim, a parte 

requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de forma 

satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 
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caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. DOS DANOS MATERIAS O 

pedido de danos materiais, formulado na presente demanda deve ser 

acolhido em parte, uma vez que a parte autora logrou êxito em demonstrar 

através dos documentos de id 22069544, o pagamento de alimentação no 

valor total de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) e R$ 

12,97 (doze reais e noventa e sete centavos), referente ao transporte, 

demonstrando claramente os danos de ordem material experimentados, 

nesse particular. Assim, tenho que os valores efetivamente despendidos 

com a aquisição de alimentação e transporte, no importe total de R$ 117,87 

(cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos) deve ser restituído em 

favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte reclamada e JULO PARCIALMENTE procedentes os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 - CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento do montante de R$ 117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e 

sete centavos), a título de danos materiais, nos termos da fundamentação 

supra, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação; Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001566-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURICIO WEDY SCARTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS OAB - MT15574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001566-90.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO MAURICIO WEDY 

SCARTON REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JOÃO MAURICIO WEDY SCARTON, em desfavor de 

AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. Relata a parte autora que 

realizou a aquisição de bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por 

sua vez não realizou o embarque da forma previamente programada, 

sendo realocada em outro voo, o que ocasionou mais de 32 (trinta e duas) 

horas de atraso, requerendo ao final, indenização por danos morais e 

materiais. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do AR lançado no id 27960916, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE RÉ É de 

conhecimento público, que a parte reclamada, é beneficiária da 

recuperação judicial, deferida nos autos nº 1125658-81.2018.8.26.0100, 

da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 

Comarca de São Paulo/SP. Contudo, eventual processo de conhecimento 

contra a empresa em recuperação judicial, deve prosseguir até a 

sentença de mérito, nos termos do que preceitua o Enunciado 51 do 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Desta feita, o prosseguimento do presente processo é medida 

de rigor. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou a realocação da 

aeronave, descumprindo com o contrato firmado entre as partes, sendo 

entregue ao destino contratado após mais de 32 (trinta e duas) horas de 

atraso. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não contestou, 

nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a 

matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pela parte demandante, assim a decretação da 

revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se 

impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente o efetivo cumprimento de suas obrigações, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico do documento trazido pela parte autora, no 

id 22067911, que esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida com 

retorno ao destino final (Cuiabá-MT) às 00h50 do dia 28/04, porém, 

conforme documentos de id 22068184, o voo da parte ré só chegou ao 
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destino às 11h25 do dia 29/04, de onde se extrai atraso superior a 34 

(trinta e quatro) horas. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu seu embarque 

e realizou o cancelamento do voo originário, acarretando grande atraso, 

bem como frustrando os compromissos previamente agendados pela parte 

autora. A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais 

pátrios, a seguir colacionados: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA 

AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. No 

caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada – necessidade 

de manutenção não programada – se inserem na órbita da previsibilidade 

que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

132575320168110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) (destaquei) Assim, a parte 

requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de forma 

satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

decreto a revelia da parte reclamada e JULGO PARCIALMENTE 

procedentes os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001847-46.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: ANA FLAVIA OLIVEIRA LIMA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por VERÃO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de ANA FLAVIA OLIVEIRA LIMA. 

Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de 

R$ 1.481,91 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e um 

centavos), não adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de 

produtos junto ao seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré 

tenha sido devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 

contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 
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serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 22819974, demonstrando a aquisição de produtos pela parte 

demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte 

ré. No que tange aos títulos que fundamentam a execução originária no 

presente caso, refere-se à execução de duplicata, conforme se infere 

dos documentos trazidos com a exordial, ocasião em que não havia 

ultrapassado 05 (cinco) anos do vencimento do título. A prescrição é o 

mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O art. 206, § 3º, inciso VIII do CC, determina que prescreve em 

3 (três) anos a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, a 

contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. 

Portanto, o prazo prescricional do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é 

aplicável, se não houver legislação especifica, dispondo de modo diverso. 

Ocorre que, a duplicata possui regulamentação específica contida na Lei 

n. 5.474/68, a qual estabelece prazos específicos de prescrição, de 03 

(três) anos para a execução contra o sacado e avalista, contados da data 

do vencimento do título, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 5.474/68. 

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde 

o título de crédito suas características cambiárias, como a literalidade, 

autonomia, abstração e independência e passa a servir apenas como 

indício de prova da existência do crédito, exigindo a comprovação da 

existência do negócio subjacente ao qual se vincula. Assim, quando já 

prescrita a ação de execução, resta a ação de cobrança, nos autos da 

qual, deverá ser comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de 

ação de natureza causal, constitui ônus do credor a comprovação da 

origem do débito e sua relação com a emitente da duplicata, tendo em vista 

a perda da natureza cambial do título, que passa a ser mero início de 

prova de dívida. Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida 

líquida constante em instrumento público ou particular, fundada em direito 

pessoal, como no caso da duplicata dos presentes autos, o prazo 

prescricional, a teor do disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código 

Civil, é quinquenal. Assim a duplicata prescrita, mas que não tenha atingido 

cinco anos, pode ser cobrada por meio de reclamação com pretensão de 

cobrança, já que apesar de perder a qualidade de título de crédito, 

permanece como documento qualificado de instrumento particular 

representativo de dívida. In casu, o prazo para a cobrança, conforme o 

Código Civil Brasileiro, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do 

Código Civil, que assim dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DUPLICATA SEM FORÇA EXECUTIVA - PRAZO 

PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E 

CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada à ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, o que, no caso, não se verificou. (ED 

9088/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) 

Assim, como a pretensão de cobrança foi ajuizada em 22/08/2019, 

percebe-se que a pretensão inicial não fora atingida pela prescrição. 

Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos 

do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 

373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o 

fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no 

valor de R$ 1.481,91 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e 

um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial 

- INPC/IBGE desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês 

desde a citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples 

cálculo aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFER DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001882-06.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: JENIFER DA COSTA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de JENIFER DA COSTA. Alega a 

parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

704,72 (setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 364 de 654



alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 22860362, 

demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela parte demandada, 

a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, 

a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do 

autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do 

CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, JULGO 

PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no 

valor de R$ 704,72 (setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CRISTINA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001864-82.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: ELIANE CRISTINA ARAUJO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por VERÃO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de ELIANE CRISTINA ARAUJO. 

Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de 

R$ 455,83 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três 

centavos), não adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de 

produtos junto ao seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré 

tenha sido devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 

contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 
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DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 22837287, demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela 

parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela 

parte ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o 

fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, 

no valor de R$ 455,83 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e 

três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial 

- INPC/IBGE desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês 

desde a citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples 

cálculo aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FROTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000058-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: DARIO FROTA DA SILVA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por VERÃO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de DARIO FROTA DA SILVA. Alega 

a parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

256,17 (duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 
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audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 17400271, 

demonstrando a aquisição de produtos e serviços pela parte demandada, 

a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, 

a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do 

autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do 

CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, JULGO 

PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no 

valor de R$ 256,17 (duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês 

desde a citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples 

cálculo aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000320-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JESSIKA MARQUES PEREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por VERÃO MODAS COM ROUPAS FEITAS 

LTDA - EPP, em desfavor de JESSIKA MARQUES PEREIRA. Conforme 

consta nos autos, através do documento juntado no ID nº 29940098, que 

as partes em epígrafe celebraram acordo sobre o objeto da presente 

ação. Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, e com arrimo no que dispõe o parágrafo único do artigo 22 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Dê-se baixa 

em eventuais gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002506-55.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TOCHIAKI KOYAMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por TOCHIAKI KOYAMA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada através da 

Unidade Consumidora de energia elétrica, recebendo cobrança indevida 

referente a “recuperação de consumo”, requerendo assim a declaração 

de inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela 

de urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de incompetência do juizado especial cível para o 

processamento da causa, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial, vez que os elementos produzidos nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, eventual prova 

pericial deveria ser realizada no medidor retirado da residência da parte 

autora, o qual fora encaminhado ao IPEM-MT, porém, inexistindo a juntada 

do referido laudo nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura emitida pela parte reclamada, 

denominada “consumo a recuperar”. De outro lado, a parte reclamada 

NÃO demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 
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consumidora. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com 

a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Ora, em que pese a 

alegação da parte reclamada de constatação de irregularidade através de 

vistoria realizada, a mesma NÃO trouxe aos autos o laudo de vistoria 

realizada no medidor de energia, onde seria possível constatar tal 

irregularidade, bem como não houve a comunicação de tal resultado, a fim 

de demonstrar suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, ou ainda, não possibilitou a parte consumidora a 

oportunidade do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que 

preceitua o ordenamento jurídico e a Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer 

irregularidade na Unidade Consumidora da parte reclamante, sendo que 

competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova 

de suas alegações. Nessas condições, não assiste a parte ré, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL. Aliás, a parte reclamada não cumpriu com os critérios 

técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL. Logo, não se pode referendar o procedimento 

levado a efeito pela parte reclamada. Para que seja feita a cobrança do 

consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário que a parte 

reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL. No que tange 

aos danos morais não há como acolher o pedido vez que, na hipótese dos 

autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis. Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a parte reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no medidor de energia 

elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. 

Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova 

de registro a menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral 

exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida 

não causa, por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não 

há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 Assim, tenho a inocorrência de atos indenizáveis. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida nos 

autos e declarar a inexigibilidade do débito discutido na presente demanda 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de dano moral, nos termos 

da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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WESLLEY PAES RUIZ (REQUERENTE)
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EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002180-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WESLLEY PAES RUIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por WESLLEY PAES RUIZ, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Relata a parte autora que teve a energia de sua Unidade Consumidora 

suspensa indevidamente pela parte ré, pleiteando ao final o 

restabelecimento da energia elétrica, bem como indenização de danos 

morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no 

mérito a inexistência de qualquer ato ilícito, tendo em vista que a 

suspensão se deu em virtude da inadimplência da parte autora, inexistindo 

o dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a preliminar de 

possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida em que tal fato 

sequer é matéria de cunho processual. No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento da causa, sob 

fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta deve ser 

indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante das provas 

encartadas nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a conduta da parte ré que, realizou a suspensão da energia da Unidade 
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Consumidora da parte autora, foi abusiva. DA RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO Em que pese a alegação da parte autora de ilegalidade na 

cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. De início, a tese 

levantada pela parte reclamante por si só não se sustenta, conforme se 

infere do áudio juntado no id 24057407, pois o mesmo informa na ligação 

aos 01’48“ que, “eu trabalhava na energisa e eu tenho o número de 

vocês” e ainda, aos 02’15”, afirmou que ,“não tem débito nenhum... essa 

multa ai foi que fizeram uma cagada ai, colocaram o medidor lá em casa e 

não cadastraram”. Logo, restou incontroverso nos autos que a parte 

reclamante possuía ciência de que a suspensão da energia era 

decorrente do débito de multa, não podendo prosperar a tese de que 

desconhecia a origem do corte. Pois bem, a parte reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora 

constatada em 12/02/2019, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo recuperado, 

oportunizando a apresentação de recurso e o conjunto fotográfico, onde 

foi constatado que a Unidade Consumidora fora autorreligada e que o 

medidor não estava cadastrado no sistema. Analisando detidamente os 

autos, verifico através do TOI e relatório fotográfico trazido nos autos, que 

a inspeção de fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na 

época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da 

parte autora, que acompanhou a inspeção realizada no medidor. 

Outrossim, verifica-se dos autos a desnecessidade de realização de 

perícia no medidor, pois a irregularidade constada foi a autorreligação da 

Unidade, com medidor não cadastrado no sistema da Concessionária, o 

qual, frisa-se, possuía como única beneficiária a parte reclamante. Assim, 

há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, conforme se 

infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra imprescindível 

para a recuperação do consumo não faturado, bem como poderia a parte 

autora ter realizado tal solicitação, quando do recebimento da 

comunicação de constatação da irregularidade. Ademais, é entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de 

perícia, quando demonstrada a existência de fraude através de outras 

provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO 

MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES 456/20 E 

414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. 1. Prova documental 

carreada nos autos que evidencia a existência de fraude. 2. 

Desnecessária a realização de prova pericial, já que a fraude foi 

devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e termo de 

ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de consumo. 

3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de contrapor 

os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há qualquer 

ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para cálculo da 

recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. Legítima a 

incidência do custo administrativo, porquanto presentes os requisitos das 

Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 6. A suspensão 

do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento 

de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º da Lei nº 8.987/95, 

bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal de Justiça. No caso 

dos autos, em se tratando de recuperação de consumo (débitos 

pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 7. Sentença 

parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo administrativo. 

Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, impõe-se a 

majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao procurador da ré, de 

acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA 

RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/07/2018) No caso, não há que se falar em indenização por danos 

morais tendo em vista que não houve qualquer irregularidade praticada 

pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos da parte autora, conforme 

entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, 

assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e 

acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de 

irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores 

evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, não 

havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para 

ju lgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº . : 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DA 

INTERRUPUÇÃO DO FORNECIMENTO No que tange a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, 

verifica-se dos autos a inexistência de qualquer abuso da parte ré. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 699 dos recursos 

repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu a possibilidade de cobrança e 

suspensão no fornecimento de energia, na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao 

consumidor, desde que resguardado o contraditório e da ampla defesa. 

Ainda, restou consignado na tese firmada, quanto a possibilidade do corte 

administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso 

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do 

débito. Ainda, o art. 133 da Resolução 414/2014 da ANEEL disciplinou no 

seu §5º que “O prazo máximo para apuração dos valores, informação e 

apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos 

irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir 

da emissão do TOI”. Ora, verifica-se dos autos que a constatação da 

irregularidade ocorreu na data de 12/02/2019, bem como a realização da 

cobrança possui data de vencimento em 30/06/2019 (id 24057401), ao 

passo que a unidade consumidora se encontrava desligada desde a data 

de 03/07/2019 (id 28845244). Ainda, fora oportunizada a parte reclamante 

apresentar documentos que comprovassem a solicitação de religação da 

Unidade, após o corte ocorrido, se mantendo inerte nesse particular. Logo, 

verifica-se dos autos que a parte reclamante realizou a religação da 

Unidade à revelia da Concessionária, de modo que a retirada do relógio, da 

forma como ocorreu, não é abusiva, haja vista a ligação clandestina 

realizada no relógio. A Resolução 414 da ANEEL prevê que a imediata 

suspensão do fornecimento, no caso de religação à revelia, vejamos: 

ART. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora 

enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a 

possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme 

valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores 

registrados e demais cobranças previstas nessa resolução. Outrossim, o 

próprio áudio trazido no id 27407468, demonstra que a parte demandante 

possuía conhecimento de que deveria ter realizado a solicitação da 

religação de sua Unidade, momento em que afirma já ter trabalhado para a 

parte ré e que conhece o procedimento. De forma muito didática, a 

Unidade Consumidora da parte demandante fora suspensa, em 

decorrência de inadimplência da fatura referente ao mês 03/2019 

(recuperação de energia), tendo a interrupção do fornecimento ocorrido 

em 03/07/2019, de modo que havendo a ligação à revelia da unidade, 

como ocorreu, não há se falar em cometimento de irregularidades no 

proceder da Concessionária, que realizou o desligamento ao constatar a 

irregularidade. Nesse sentido: AÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. LIGAÇÃO À REVELIA DA 

CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO E DE FORMA DIRETA E CLANDESTINA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI Nº 8987/95, ART.6º, § 3º E 

RESOLUÇÕES 456/2000 E 414/2010 DA ANEEL. 1. A versão autoral de 
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que houve dispensa de instalação de um medidor específico para sua 

unidade quando da ligação do serviço solicitado, não se comprovou, e diz 

que aguardou por mais de um ano a ligação que diz ter sido feita em 

abril/13 e cortada em agosto/13. Nenhuma fatura de consumo ou 

pagamento juntou o autor para comprovar sua versão, nem esclareceu 

como ficou desde a compra do imóvel sem energia (fl.18). 2. Não se 

tratando de irregularidade no medidor, mas sim de ligação direta 

(fotografias fls. 59/60 e BO de fls. 54), não há como desconstituir o débito 

decorrente de recuperação de consumo, estando correta a sentença. 3. 

Ressalte-se que a unidade consumidora do autor foi objeto de fiscalização 

(fls. 49/52), sendo comprovada na vistoria a ocorrência de ramal 

clandestino em medidor de outra concessionária, possibilitando a utilização 

do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação. 4.Ausência 

de ilicitude e abusividade do corte de fornecimento de energia quando a 

ligação irregular gera riscos e insegurança à rede de serviço, ainda que 

essencial. Não configuração de dano moral. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71004961991, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 28-11-2014 Desta forma, verifica-se que 

a conduta da parte demandante, em realizar diretamente a ligação da 

Unidade Consumidora, à revelia da Concessionária de energia, foi a causa 

determinante para a suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 

17/09/2019, ocasião em que se constatou a irregularidade, o que foi 

corroborado com a informação do atendente da parte ré, no áudio trazido 

com a exordial (id 24057407). Ademais, chama a atenção o fato de que a 

parte autora é contumaz na autorreligação de sua Unidade Consumidora, 

vez que constada tal conduta em 12/02/2019, bem como pela atual 

autorreligação, vez que a unidade deveria estar desligada desde 

03/07/2019 . Inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada, indevida será 

a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Confirmo a tutela de urgência, tão somente, a fim de garantir a 

continuidade do fornecimento dos serviços de energia elétrica, ressalvada 

a possibilidade de interrupção no caso de débitos, nos termos da tese 

firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS. 

Acolho o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a 

fatura discutida nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de 

R$ 232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), acrescida 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-72.2019.8.11.0010
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LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA RATTI (REQUERENTE)
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RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002479-72.2019.8.11.0010 REQUERENTE: LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA 

RATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por LUCAS RAFAEL DE 

OLIVEIRA RATTI, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora 

da parte reclamada, afirmando que fora vítima de corte na energia e 

inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente 

de cobrança abusiva, referente fatura indevida, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização de danos 

morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, de 

possibilidade da cobrança e carência da ação, afirmando no mérito que 

não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento de energia, 

pugnando pela condenação da parte demandante em pedido contraposto. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a preliminar de 

possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida em que tal fato 

sequer é matéria de cunho processual. No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento da causa, sob 

fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta deve ser 

indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante das provas 

encartadas nos autos. Ainda, verifica-se que deve ser indeferida a 

preliminar de carência da ação, na medida em que é possível realizar a 

distinção quanto ao pedido de dano material e moral. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, que culminou com o corte do 

fornecimento da energia elétrica, afirmando ainda que não fora 

possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte 

autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. 

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 12/11/2018 e 

16/05/2019, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso. Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI que a 

inspeção de fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na 

época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da 

parte autora a possibilidade de acompanhamento da inspeção e 

apresentação de recurso. Assim, há prova suficiente que demonstre que 

a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL. Ainda, conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica 

não se monstra imprescindível para a recuperação do consumo não 

faturado. Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, 

no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a 

existência de fraude através de outras provas, hipótese dos autos, 

vejamos: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 
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que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DA 

INTERRUPUÇÃO DO FORNECIMENTO No que tange a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, 

verifica-se dos autos a inexistência de qualquer abuso da parte ré. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 699 dos recursos 

repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu a possibilidade de cobrança e 

suspensão no fornecimento de energia, na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao 

consumidor, desde que resguardado o contraditório e da ampla defesa. 

Ainda, restou consignado na tese firmada, quanto a possibilidade do corte 

administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso 

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do 

débito. Ainda, o art. 133 da Resolução 414/2014 da ANEEL disciplinou no 

seu §5º que “O prazo máximo para apuração dos valores, informação e 

apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos 

irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir 

da emissão do TOI”. Ora, verifica-se dos autos que a constatação da 

última irregularidade ocorreu na data de 16/05/2019, bem como a 

realização da cobrança possui data de vencimento em 30/08/2019 (id 

24897964), ao passo que o corte ocorrera na data de 10/10/2019, 

portanto, dentro do período de 90 dias do vencimento do débito. Assim, 

tendo sido realizada a interrupção do fornecimento de energia elétrica 

dentro do prazo de 90 dias do vencimento do débito, não há se falar em 

irregularidade no proceder da parte reclamada. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor da dívida 

relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora deveria quitar 

seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 4.447,37 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. REVOGO a tutela de urgência concedida, devendo a parte reclamada 

observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso 

repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida 

nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 4.447,37 

(quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002175-73.2019.8.11.0010. REQUERENTE: HELENA MARIA DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por HELENA MARIA DA 

SILVA BARBOSA, em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora 

da parte reclamada, afirmando que teve lançado seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito, decorrente de cobrança abusiva, referente fatura 

indevida, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial e de possibilidade da cobrança, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento 

de energia, pugnando pela condenação da parte demandante em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a 

preliminar de possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida 

em que tal fato sequer é matéria de cunho processual. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial para o processamento da 

causa, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta 

deve ser indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante 

das provas encartadas nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 
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estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, que culminou com a inclusão de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando ainda que não fora 

possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte 

autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. 

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 16/03/2018, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado e relatório fotográfico, 

oportunizando a apresentação de recurso. Analisando detidamente os 

autos, verifico através do TOI e relatório fotográfico que a inspeção de 

fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na época da 

constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora 

a possibilidade de acompanhamento da inspeção e apresentação de 

recurso. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a empresa 

ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita 

com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, conforme se 

infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra imprescindível 

para a recuperação do consumo não faturado. Ademais, é entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de 

perícia, quando demonstrada a existência de fraude através de outras 

provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO 

MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES 456/20 E 

414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. 1. Prova documental 

carreada nos autos que evidencia a existência de fraude. 2. 

Desnecessária a realização de prova pericial, já que a fraude foi 

devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e termo de 

ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de consumo. 

3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de contrapor 

os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há qualquer 

ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para cálculo da 

recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. Legítima a 

incidência do custo administrativo, porquanto presentes os requisitos das 

Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 6. A suspensão 

do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento 

de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º da Lei nº 8.987/95, 

bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal de Justiça. No caso 

dos autos, em se tratando de recuperação de consumo (débitos 

pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 7. Sentença 

parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo administrativo. 

Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, impõe-se a 

majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao procurador da ré, de 

acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA 

RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/07/2018) No caso, não há que se falar em indenização por danos 

morais tendo em vista que não houve qualquer irregularidade praticada 

pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos da parte autora, conforme 

entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, 

assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e 

acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de 

irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores 

evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, não 

havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para 

ju lgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº . : 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de 

R$700,12 (setecentos reais e doze centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO 

a tutela de urgência concedida, devendo a parte reclamada observar os 

termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 

1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos 

(recuperação de consumo), cujo valor total é de R$700,12 (setecentos 

reais e doze centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a 

partir do vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PEREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002173-06.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZEU PEREIRA TAVARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ELIZEU PEREIRA TAVARES, 

em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada, afirmando 

que fora vítima de cobrança abusiva, que culminou com a restrição de seu 

nome, referente fatura indevida, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de incompetência do juizado especial e de possibilidade da 
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cobrança, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do 

fornecimento de energia, pugnando pela condenação da parte 

demandante em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Deixo de analisar a preliminar de possibilidade da cobrança 

arguida pela parte ré, na medida em que tal fato sequer é matéria de cunho 

processual. No que tange a preliminar de incompetência do juizado 

especial para o processamento da causa, sob fundamento de 

necessidade de prova pericial, tenho que esta deve ser indeferida, haja 

vista que a mesma se torna despicienda diante das provas encartadas 

nos autos, bem como considerando que o medidor de energia elétrica já 

fora retirado e analisado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso 

– IPEM-MT. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a título de recuperação 

de consumo, que culminou com a inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito, afirmando ainda que não fora possibilitado o 

contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. DA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte autora de 

ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. Pois bem, 

a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade 

na unidade consumidora constatada em 12/07/2018, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo 

recuperado, oportunizando a apresentação de recurso, conjunto 

fotográfico, o histórico do consumo e laudo realizado pelo Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT com “Resultado Final: 

REPROVADO ” (documento de id 28817131), conforme se infere dos 

documentos que instruíram a peça de resistência, demonstrando 

suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora, sendo 

que “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo 

na base.” Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI e 

relatório fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera, 

bem como a demandada demonstrou que na época da constatação da 

irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a possibilidade 

de acompanhamento da inspeção a ser realizada no medidor, a qual se 

manteve inerte. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte 

autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, 

conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra 

imprescindível para a recuperação do consumo não faturado, bem como 

poderia a parte autora ter realizado tal solicitação, quando do recebimento 

da comunicação de constatação da irregularidade. Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a 

desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência de fraude 

através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

2.846,93 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. REVOGO a tutela de urgência concedida, devendo a parte 

reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do 

recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos 

débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica. ACOLHO o 

pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura 

discutida nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 

2.846,93 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três 

centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001067-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001067-77.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ALDAIR SANTI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por ALDAIR SANTI, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Dê início, verifica-se que o objeto do presente 

cumprimento de sentença, se refere a baixa do débito no valor de R$ 

19,56 (dezenove reais e cinquenta e seis centavos), que originou o 

apontamento negativo. Ainda, resta demonstrado pela parte ré o integral 

cumprimento da decisão, com a realização da baixa do citado débito, 

conforme se infere do documento de id 27419899 - Pág. 3, tendo em vista 

que a fatura fora cancelada. No caso, restando demonstrada de forma 

inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do 

feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do 

CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ADRIANI ANANIAS OAB - MT21268/O (ADVOGADO(A))

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002868-57.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR PINHEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por GILMAR PINHEIRO 

DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação, alega a parte ré em síntese, que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito 

da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha 

afirmado se tratar de exercício regular de direito, bem como tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento 

que comprove a origem dos débitos. Ora, verifica-se do apontamento 

negativo juntado aos autos, que o débito que deu origem a cobrança 

possui vencimento em 09/07/2018, porém, a parte ré afirma que os únicos 

débitos em aberto da parte autora se referem as faturas 12/2019 e 

01/2020 (id 29042484), as quais não guardam qualquer relação com o 

objeto da restrição. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de comprovação de 

vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e 

do débito é medida que se impõe. No entanto, prevalece no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido 

em virtude de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou 

seja, independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Com efeito, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – CONFIRMAR a 

tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigível o débito 

discutido na presente demanda; e 2 – CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos 

da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADO DO CARMO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002176-58.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CARLITA EVANGELISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AMADO DO CARMO NETO Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por CARLITA EVANGELISTA DOS SANTOS, em face de AMADO DO 

CARMO NETO. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso da parte autora quanto ao correto fornecimento do endereço da 

parte ré, impossibilitando assim a citação da mesma, bem como a 

continuidade da tramitação da presente ação. Logo, tenho que a petição 

inicial não preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

ao passo que não fora possível realizar a aferição da competência 

territorial, ante a ausência de comprovante de endereço válido, bem como 

desafia o indeferimento, ante o descumprimento da diligência que lhe 

competia, nos termos do que preceitua o art. 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil, vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

I - indeferir a petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu 

lograr êxito no fornecimento de endereço correto para proceder a citação, 

bem como não atendeu ao chamado judicial, de modo que o indeferimento 

da petição inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro 

no artigo 485, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000865-03.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELOS 

EXECUTADO: SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. A presente ação proposta por ISABEL FERREIRA BARCELOS, em 

face de SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ, encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que 

não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. 

Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do presente 

feito, já que não localizado bens da parte executada para cumprimento da 

obrigação imposta. Ademais, verifico que consta nos autos a emissão de 

certidão de dívida, conforme se infere do id 27303327. Assim, diante a 

inexistência de bens passíveis de penhora e, considerando a emissão da 

certidão de dívida, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, ante a inexistência de bens penhoráveis. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000285-36.2018.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXEQUENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Ação proposta por MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA, em face 

de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que não localizado bens da parte executada para 

cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que consta nos 

autos a emissão de certidão de dívida, conforme se infere do id 29743920. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora e, 

considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a inexistência de 

bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000353-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000353-83.2018.8.11.0010 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ROSILENE BARBOSA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por ROSILENE BARBOSA DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO, a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 

se infere do id 26557417. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 

não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução , ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002273-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002273-58.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DAVANTEL MARCHIORI & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por DAVANTEL MARCHIORI & CIA 

LTDA - ME, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença, 

tendo como parte executada VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, 

que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que esgotados 

todos os meios para o cumprimento da obrigação imposta. Ocorre que não 

obstante a decisão proferida nos autos, não houve manifestação da parte 

exequente, constando certificado nos autos a inércia da mesma. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A 

parte exequente não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, 

passíveis de penhora, bem como não se manifestou nos autos quando 

intimada, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, ante a inexistência de bens penhoráveis. Defiro, 

desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte 

credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000116-83.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por JOÃO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença, 

tendo como parte executada JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, 

que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que esgotados 

todos os meios para o cumprimento da obrigação imposta. Ocorre que não 

obstante a decisão proferida nos autos, não houve manifestação da parte 

exequente, constando certificado nos autos a inércia da mesma. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A 

parte exequente não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, 

passíveis de penhora, bem como não se manifestou nos autos quando 

intimada, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução ante a inexistência de bens penhoráveis. Defiro, 

desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte 

credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002811-39.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA, 

em desfavor do BANCO BRADESCO. Relata a parte autora que 

desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista a ausência de qualquer vínculo junto a parte ré, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como indenização de 

danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial, afirmando no 

mérito ausência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange as preliminares 

de inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de comprovante de 

residência e documento unilateral, verifica-se que as mesmas devem ser 

rejeitadas, tendo em vista que os documentos que instruíram a exordial 

apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a legalidade da cobrança, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Importante frisar que a parte 

ré não conseguiu demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 
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7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

procedentes os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – DECLARAR inexigível o 

débito discutido na presente demanda; 2 – DETERMINAR que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003179-48.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON 

ALVES DE MEDEIROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE 

MEDEIROS, em desfavor de BANCO BRADESCO. Relata a parte autora que 

desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista que possui apenas “conta salário” junto a parte ré, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir e inépcia da inicial, afirmando no mérito não haver dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. No que tange as preliminares de inépcia da inicial, sob o 

fundamento de ausência de comprovante de residência e documento 

unilateral, verifica-se que as mesmas devem ser rejeitadas, tendo em vista 

que os documentos que instruíram a exordial apresentam informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 
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nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando possuir relação junto a 

parte reclamantes apenas na modalidade “conta salário”. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a 

parte promovida não informa ao que se referem os débitos levados a 

registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, se limitando em alegar 

inocorrência de danos morais. No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado inocorrência de danos morais, bem como tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Ademais, a parte ré sequer apresentou qualquer justificativa para a 

realização de tais cobranças, se descuidando de trazer nos autos 

eventual contrato de conta corrente, contratação de produto ou qualquer 

outro documento que comprovasse o débito da parte autora. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA conta 

salário - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – SÚMULA 479, DO STJ - 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO. Ante a ausência de um contrato válido, resta 

configurada a responsabilidade da instituição financeira, no que tange a 

realização de descontos indevidos na conta corrente do demandante, 

tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento 

sedimentado na Súmula nº 479, do STJ. Quanto aos danos morais, a 

situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com 

fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, a fixação da verba 

indenizatória. (N.U 0001836-54.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Com efeito, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

tratam-se de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 
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o fim de: 1 – CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos, 

declarando inexigível o débito discutido na presente demanda; e 2 – 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o artigos 54 e 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OROSINO SOARES DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002992-40.2019.8.11.0010. REQUERENTE: OROSINO SOARES DE 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por OROSINO SOARES DE AMARAL, que move em 

desfavor de BANCO BRADESCO. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000744-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY MARTINS ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000744-04.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. EXECUTADO: ALINY MARTINS ROCHA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por ALINY MARTINS ROCHA em face de TIM CELULAR S.A, 

a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que esgotados todos os 

meios para o cumprimento da obrigação imposta. Ocorre que não obstante 

a decisão proferida nos autos, não houve manifestação da parte 

exequente, constando certificado nos autos a inércia da mesma. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A 

parte exequente não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, 

passíveis de penhora, bem como não se manifestou nos autos quando 

intimada, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, ante a inexistência de bens penhoráveis. Defiro, 

desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte 

credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000639-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES PICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000639-61.2018.8.11.0010 EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO NUNES PICELLI Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por 

SEBASTIÃO NUNES PICELLI, em face de VIVO S.A., a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da 

obrigação imposta. Ocorre que não obstante a decisão proferida nos 

autos, não houve manifestação da parte exequente, constando certificado 

nos autos a inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente 

não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, passíveis de 

penhora, bem como não se manifestou nos autos quando intimada, 

portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução, ante a inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

fer ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001657-83.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIANA ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Ação proposta por MARIANA ROSA FERREIRA, em face de 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da parte autora 

quanto ao correto fornecimento do endereço da parte ré, impossibilitando 

assim a citação da mesma, bem como a continuidade da tramitação da 

presente ação. Logo, tenho que a petição inicial não preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, ao passo que não fora 

possível realizar citação da parte ré, ante a ausência de endereço válido, 

bem como desafia o indeferimento, ante o descumprimento da diligência 

que lhe competia, nos termos do que preceitua o art. 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

I - indeferir a petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu 

lograr êxito no fornecimento de endereço correto para proceder a citação, 

bem como não atendeu ao chamado judicial, de modo que o indeferimento 

da petição inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro 

no artigo 485, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, o presente 

feito, sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA SILVA DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003099-21.2018.8.11.0010. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

REQUERENTE: VIVIAN DA SILVA DE GOIS Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por VIVIAN DA SILVA DE GOIS, em face de BANCO BRADESCO S.A., a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 

se infere do id 27643965. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 

não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE SCORPIONI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003303-31.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDILAINE SCORPIONI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por EDILAINE SCORPIONI 

DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve a energia de sua Unidade 

Consumidora suspensa pela parte ré, pleiteando ao final o 

restabelecimento da energia elétrica, bem como indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ilegitimidade passiva, afirmando no mérito a inexistência de qualquer ato 

ilícito, tendo em vista que a suspensão se deu em virtude da inadimplência 

da parte autora, inexistindo o dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte ré, tendo em 

vista que a parte autora demonstrou ser a usuária da Unidade 

Consumidora em questão, a qual beneficia toda a entidade familiar, 

composta por ela, seu cônjuge (titular da Unidade) e filhos. Logo, 

verifica-se que a parte reclamante é beneficiária da Unidade Consumidora, 

de modo que os fatos trazidos nos autos o atingiram diretamente. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - USUÁRIO 

ADIMPLENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA - 

CONCESSÃO DA ORDEM - RATIFICAÇÃO. Deve ser reconhecida a 

legitimidade ativa do Impetrante, ainda que a unidade consumidora de 

energia elétrica se encontre registrada em nome de terceiro, pois é o 

usuário de fato do serviço prestado pela parte impetrada e atingido 

diretamente pela suspensão do fornecimento do produto. A suspensão do 

fornecimento da energia elétrica pela concessionária exige que o 

consumidor esteja inadimplente com sua obrigação e que haja a prévia 

notificação. Demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que o 

usuário estava adimplente e que não fora previamente notificado, a 

suspensão do serviço configura violação a direito líquido e certo. (N.U 

0015499-16.2015.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a conduta da parte ré que, realizou a suspensão da energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, foi abusiva. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora se insurge quanto a retirada do relógio 

da Unidade Consumidora realizada no dia 17/09/2019, afirmando que em 

tal data não haviam débitos. Entretanto, verifica-se que a parte reclamante 

não trouxe aos autos a informação de inadimplência das faturas 

referentes aos meses 06 e 07/2019, as quais só foram quitadas somente 

em 23/08/2019 e 26/08/2019, respectivamente, após a realização do corte 

ocorrido em 23/08/2019. Ainda, conforme demonstrado através do 

documento de id 28849453 - Pág. 7, não fora solicitado qualquer tipo de 

religação da Unidade, após o corte ocorrido na data de 23/08/2019, ou 

seja, se a Unidade Consumidora da parte autora estava desligada, ante a 

inadimplência, não poderia a mesma ter sido religada à revelia da 

Concessionária, de modo que a retirada do relógio, da forma como 

ocorreu, não é abusiva, haja vista a ligação clandestina realizada no 

relógio. Logo, verifica-se que a parte reclamante preferiu não trazer aos 

autos as faturas com vencimento nos meses 06 e 07/2019, o que 

demonstraria sua inadimplência e a legalidade do corte. A Resolução 414 

da ANEEL prevê que a suspensão do fornecimento da Unidade 

Consumidora, por motivo de inadimplemento, ocorrerá após 15 (quinze) 

dias do aviso impresso em destaque na fatura, nesses termos: Art. 173. 

Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, 

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as 

seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com 

entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 

fatura, com antecedência mínima de:” o (Redação dada pela Resolução 

Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de 

ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de 

inadimplemento. Ainda, citada resolução prevê em seu art. 175 a imediata 

suspensão do fornecimento, no caso de religação à revelia, vejamos: 

ART. 175. A RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA À REVELIA DA 

DISTRIBUIDORA ENSEJA NOVA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

FORMA IMEDIATA, ASSIM COMO A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO 

CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO, CONFORME VALORES 

HOMOLOGADOS PELA ANEEL, E O FATURAMENTO DE EVENTUAIS 

VALORES REGISTRADOS E DEMAIS COBRANÇAS PREVISTAS NESSA 

RESOLUÇÃO. Outrossim, o próprio áudio trazido no id 27407468, 

demonstra que o titular da Unidade Consumidora possuía conhecimento de 

que deveria ter realizado a solicitação da religação de sua Unidade, 

momento em que afirma já ter trabalhado para a parte ré e que conhece o 

procedimento. De forma muito didática, a Unidade Consumidora da parte 

demandante fora suspensa, em decorrência de irregularidades 

constatadas (religação à revelia), tendo em vista a interrupção do 

fornecimento em 23/08/2019, ante a inadimplência das faturas dos meses 

06 e 07/2019, não havendo se falar em qualquer conduta ilícita da parte ré, 

no que tange a suspensão dos serviços ocorrido em 17/09/2019, vez que 

a ligação era ilegítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. LIGAÇÃO À REVELIA DA 

CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO E DE FORMA DIRETA E CLANDESTINA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI Nº 8987/95, ART.6º, § 3º E 

RESOLUÇÕES 456/2000 E 414/2010 DA ANEEL. 1. A versão autoral de 

que houve dispensa de instalação de um medidor específico para sua 

unidade quando da ligação do serviço solicitado, não se comprovou, e diz 
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que aguardou por mais de um ano a ligação que diz ter sido feita em 

abril/13 e cortada em agosto/13. Nenhuma fatura de consumo ou 

pagamento juntou o autor para comprovar sua versão, nem esclareceu 

como ficou desde a compra do imóvel sem energia (fl.18). 2. Não se 

tratando de irregularidade no medidor, mas sim de ligação direta 

(fotografias fls. 59/60 e BO de fls. 54), não há como desconstituir o débito 

decorrente de recuperação de consumo, estando correta a sentença. 3. 

Ressalte-se que a unidade consumidora do autor foi objeto de fiscalização 

(fls. 49/52), sendo comprovada na vistoria a ocorrência de ramal 

clandestino em medidor de outra concessionária, possibilitando a utilização 

do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação. 4.Ausência 

de ilicitude e abusividade do corte de fornecimento de energia quando a 

ligação irregular gera riscos e insegurança à rede de serviço, ainda que 

essencial. Não configuração de dano moral. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71004961991, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 28-11-2014 Desta forma, verifica-se que 

a conduta da parte demandante, em realizar diretamente a ligação da 

Unidade Consumidora, à revelia da Concessionária de energia, foi a causa 

determinante para a suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 

17/09/2019, ocasião em que se constatou a irregularidade. Inexistindo ato 

ilícito praticado pela Reclamada, indevida será a indenização por danos 

morais pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000241-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO ALVES BEZERRA OAB - 903.843.851-68 (REPRESENTANTE)

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000241-80.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEIDE CARNEIRO DE LIMA 

REPRESENTANTE: ALDO ALVES BEZERRA EXECUTADO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por CLEIDE CARNEIRO DE LIMA, 

que move em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que 

não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. 

Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do presente 

feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da obrigação 

imposta. Ocorre que não obstante a decisão proferida nos autos, não 

houve manifestação da parte exequente, constando certificado nos autos 

a inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente não conseguiu lograr êxito em 

localizar bens da parte ré, passíveis de penhora, bem como não se 

manifestou nos autos quando intimada, portanto, NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VIRGINIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000328-70.2018.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: APARECIDO VIRGINIO DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por APARECIDO VIRGINIO DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO, a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 

se infere do id 28069276. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 

não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara
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Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A Nº 14/2020 

 O DR. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e: 

 Considerando o teor da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional 

de Justiça do dia 17/03/2020; 

 Considerando ainda, a Portaria-Conjunta N. 247 de 16/03/2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, bem como, o disposto no Art. 10 e § II, que trata do 

comparecimento pessoal do cidadão condenado; 

 RESOLVE

 Art. 1º Suspender a apresentação periódica ao juízo das pessoas em 

liberdade provisória ou suspensão condicional do processo.

 Art. 2º Suspender temporariamente do dever de apresentação regular em 

juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão 

domiciliar, penas restritivas de direito, suspensão da execução da pena 

(sursis) e livramento condicional.

 Art. 3º A suspensão que trata Art. I, se dará pelo 90 (noventa) dias.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública e 

20ª Subseção da OAB/MT.

  

 Juara, 18 de março de 2020.

  

Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1215-62.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 DESPACHO

 DESIGNO audiência para o dia 05 de maio de 2020, às 14h30min para 

conclusão da liquidação.

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

acerca da justificativa apresentada às f. 6240/6243.

 Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65053 Nr: 2302-77.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Gilioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por DAVID GILIOLI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos.

Às f. 177/178 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26411 Nr: 4394-72.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdC, SdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:MT0019755O, Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de alimentos com pedido de alimento provisórios”, 

promovida por Cleiton Silva da Costa, menor representado por sua 

genitora Silvânia dos Santos Silva em desfavor de Honorato Correa da 

Costa Junior.

Entre um ato e outro o feito foi remetido ao centro de conciliação e 

mediação da comarca.

Realizada a sessão, esta restou exitosa, tendo as partes entabulado 

acordo acerca da guarda, alimentos e visita do menor. Quanto à visita 

ficou acordado que será de forma livre.

Instado a manifestar, o Ministério Público lançou parecer favorável à 

homologação do acordo.

É o relatório. Decido.

Não há nos autos aparentemente vícios ou irregularidades capazes de 

gerar prejuízos ao menor, sendo a homologação medida cabível.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes no que tange aos 

alimentos, guarda e visitas conforme termo de fl. 70/71, JULGO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-98.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILOMAX FEITOSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REU)

 

PROCESSO n. 1000417-98.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:GILOMAX 
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FEITOSA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE 

ESPANA S A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 05/05/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-83.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000418-83.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARCILENE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

05/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-68.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000419-68.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARCILENE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

05/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136186 Nr: 78-59.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:MT0019755O, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos.Trata-se de resposta à acusação apresentada em favor do 

a c u s a d o  E l i a s  d e  A m o r i m  M a r t i n s É  o  r e l a t o . 

Fundamento.Decido.Primeiramente, saliento que não foi suscitada 

nenhuma preliminar (art. 396-A, CPP).Consoante a leitura do artigo 397 do 

Código de Processo Penal o juiz pode absolver sumariamente o réu 

quando constatado que os elementos trazidos configuram com absoluta 

certeza a existência de causas de exclusão da ilicitude do fato, de 

exclusão da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime, possa absolver sumariamente o 

acusado.Veja-se que as interpretações, literal, sistemática e teleológica 

dos termos da disposição legal do art. 397 são todas no sentido de que se 

trata de norma que visa a dar mais efetividade e economia ao provimento 

jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa ser benéfico ao acusado, 

com a segurança necessária ao julgamento justo do fato delituoso. 

[...].Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2020 

às 16h00min (MT). Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 

- STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se à Defesa.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 14h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 14h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 14h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001780-70.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SIMONE MAXIMO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001780-70.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SIMONE MAXIMO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 
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1001780-70.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SIMONE MAXIMO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001781-55.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SONIA DOS REIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001781-55.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SONIA DOS REIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001781-55.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SONIA DOS REIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 
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uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h40min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h40min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h40min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente dos termos da decisão 

(id. 20589818), bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/07/2019 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente dos termos da decisão 

(id. 20589818), bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/07/2019 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente dos termos da decisão 

(id. 20589818), bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/07/2019 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/05/2019 às 14h20min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/05/2019 às 14h20min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/05/2019 às 14h20min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h30min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h30min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h30min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000829-13.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ISABEL 

DOS SANTOS REIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, observo uma 

desproporção entre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o valor do 

tratamento pleiteado (R$ 6.168,00). Sendo assim, com fulcro no art. 292, § 

3º do NCPC, corrijo o valor da causa, que passará a ser de R$ 6.168,00 

(seis mil e cento e sessenta e oito reais). Defiro o pedido de retificação do 

polo ativo, nos termos da petição de Id n. 9228194. Assim, DETERMINO à 

Secretaria Judicial que retifique os dados do processo no Sistema do PJe 

para constar: a) Valor da causa: R$ 6.168,00 e b) Polo ativo: IZABEL 

MARIA DOS SANTOS ALVES. Passo à análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Observo que a requerente juntou cópia 

do extrato bancário e cópia apenas da página de identificação e de 

dependentes da carteira de trabalho, isto é, não juntou cópia das páginas 

de anotações de contratos de trabalho. Ocorre que analisando o extrato 

bancário da requerente, observo que ela recebe proventos do Estado de 

Mato Grosso que ultrapassam o montante de cinco mil reais, portanto, 

tenho que o pedido de concessão merece ser INDEFERIDO. Por 

conseguinte, após promovidas as alterações dos dados do processo no 

Sistema do PJe, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000829-13.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ISABEL 

DOS SANTOS REIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, observo uma 

desproporção entre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o valor do 

tratamento pleiteado (R$ 6.168,00). Sendo assim, com fulcro no art. 292, § 

3º do NCPC, corrijo o valor da causa, que passará a ser de R$ 6.168,00 

(seis mil e cento e sessenta e oito reais). Defiro o pedido de retificação do 

polo ativo, nos termos da petição de Id n. 9228194. Assim, DETERMINO à 

Secretaria Judicial que retifique os dados do processo no Sistema do PJe 

para constar: a) Valor da causa: R$ 6.168,00 e b) Polo ativo: IZABEL 

MARIA DOS SANTOS ALVES. Passo à análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Observo que a requerente juntou cópia 

do extrato bancário e cópia apenas da página de identificação e de 

dependentes da carteira de trabalho, isto é, não juntou cópia das páginas 

de anotações de contratos de trabalho. Ocorre que analisando o extrato 

bancário da requerente, observo que ela recebe proventos do Estado de 

Mato Grosso que ultrapassam o montante de cinco mil reais, portanto, 

tenho que o pedido de concessão merece ser INDEFERIDO. Por 

conseguinte, após promovidas as alterações dos dados do processo no 

Sistema do PJe, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000829-13.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ISABEL 

DOS SANTOS REIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, observo uma 

desproporção entre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o valor do 

tratamento pleiteado (R$ 6.168,00). Sendo assim, com fulcro no art. 292, § 

3º do NCPC, corrijo o valor da causa, que passará a ser de R$ 6.168,00 

(seis mil e cento e sessenta e oito reais). Defiro o pedido de retificação do 

polo ativo, nos termos da petição de Id n. 9228194. Assim, DETERMINO à 

Secretaria Judicial que retifique os dados do processo no Sistema do PJe 

para constar: a) Valor da causa: R$ 6.168,00 e b) Polo ativo: IZABEL 

MARIA DOS SANTOS ALVES. Passo à análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Observo que a requerente juntou cópia 

do extrato bancário e cópia apenas da página de identificação e de 

dependentes da carteira de trabalho, isto é, não juntou cópia das páginas 

de anotações de contratos de trabalho. Ocorre que analisando o extrato 

bancário da requerente, observo que ela recebe proventos do Estado de 

Mato Grosso que ultrapassam o montante de cinco mil reais, portanto, 

tenho que o pedido de concessão merece ser INDEFERIDO. Por 

conseguinte, após promovidas as alterações dos dados do processo no 

Sistema do PJe, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

1ª Vara

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O magistrado FABIO PETENGILL, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara Cível e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína, serão 

realizados por videoconferência, por meio da ferramenta tecnológica 

denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, por meio do telefone da assessoria: (66) 9 

9907-5492 ou do e-mail: danyara.abreu@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão nos dias de expediente, 

preferencialmente às 11h:30min e 18 horas, salvo em situações 

emergenciais que deverão ser comunicadas e justificadas à assessoria 

do magistrado.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Juína/MT, 19 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115714 Nr: 6848-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 [...]. Em se tratando de imóvel que possui gravame de alienação fiduciária, 

inviável a constrição judicial do próprio bem, sendo possível tão somente a 

penhora dos direitos decorrentes do financiamento tomado para a 

aquisição do imóvel. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70078982659, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).Desta feita, lavre-se termo de 

penhora dos direitos do executado sobre o veículo indicado no extrato do 

RENAJD (fl. 140) e, nos termos do artigo 525, do CPC, intime-o para, 

querendo, se manifestar acerca do ato de constrição, no prazo 15 dias. 

No mesmo prazo, deverá a parte executada informar para qual instituição 

financeira o veículo foi alienado, sob pena de incidência de multa por 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na 

ordem de 5% do valor da execução, que se mostra consentânea à 

repressão de eventual comportamento externado pelo executado e que 

somente incidirá se ele não cumprir a determinação judicial ou não 

esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo. Oficie-se ao INDEA/MT 

nos moldes determinados na decisão de fl. 138.Sem prejuízo, porque o 
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cumprimento de sentença tramita desde 2017, quando já vigente o art. 921 

do CPC, que estabelece textualmente a existência de prescrição 

intercorrente de natureza civil, em caso de deserção em todas diligências, 

manifeste-se o exequente sobre a incidência da regra prescricional 

definida no dispositivo suso mencionado.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para novas deliberações.Às 

providências.Juína, 17 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81990 Nr: 1755-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANE MARISA BIANCHI, HADRIEL DA SILVA 

BIZARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Dito isso, DEFIRO:(a)a penhora dos veículos de via terrestre (art. 835, IV) 

indicados nas alíneas “b”, “c” e “d” do pedido em acolhimento (trator 

Valmet, trator de esteira Caterpillar e FORD/Pampa GL) via RENAJUD, 

determinando bloqueio de circulação e alienação e condicionando a 

avaliação ao depósito da diligência e à indicação do paradeiro dos 

veículos;(b)não sendo tais bens suficientes, ou seja, em caráter 

subsidiário, a constrição do imóvel rural medindo 314,6000 hectares na 

Gleba São Leopoldo (art. 835, V), via oficio ao CRI competente e 

condicionado à indicação da matrícula e do ofício notarual competente, 

ficando, da mesma forma, a avaliação sujeita ao deposito da diligência e o 

oferecimento de meios para localização e identificação do bem;(c)sempre 

em subsidiariedade, a penhora do conjunto completo para atividade 

garimpeira, também condicionada ao detalhamento do que sejam tais 

maquinários e utensílios (art. 835, VI), bem como a indicação de seu 

paradeiro para avaliação;(d)finalmente, nada dessas medidas sendo 

suficientes, a constrição das quotas das sociedades empresárias em que 

figura como sócio um dos executados (art. 835, IX), conforme letras “f” a 

“h” do pedido, por meio de ofício à Receita Federal do Brasil e à JUCEMAT, 

ficando a avaliação sujeita à perícia contábil para aferição do valor das 

cotas penhoradas.Intimem-se as partes, e adotem-se as providências 

necessárias para a execução sequenciada das constrições aqui 

deferidas.Juína/MT, 18 de março de 2020.FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86528 Nr: 390-92.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVANI HONÓRIO MENDES VAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 298: "VISTOS, Ante ao teor da Portaria-Conjunta nº 247, 

de 16 de março de 2020, estabelecida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso e o Corregedor-Geral da Justiça, dispondo sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e com o objetivo de readequar a pauta deste Juízo 

redesigno a audiência para o dia 22 de abril de 2020, às 16h30min."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1663-09.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS, MADB, ADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 25/06/2020, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - 

CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 1691-40.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO SOARES PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Processo nº: 1691-40.2013.811.0025 (Cód. 93552)

 Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Umberto Soares Puertas

VISTOS,

Requerida a penhora de ativos financeiros em nome do devedor, a 

pesquisa de veículos via RENAJUD, e até a flexibilização de seu sigilo 

fiscal, com a pesquisa das declarações de IRPF via INFOJUD, nenhuma 

dessas diligências restou exitosa, razão porque, sem prejuízo da 

continuação da marcha prescricional intercorrente, que não se suspende 

nem interrompe com a simples formulação de pedidos de buscas 

patrimoniais sem efetividade (cf. Tema 568 da Jurisprudência em Teses do 

STJ ), determino que o exequente se manifeste sobre a resposta negativa 

da pesquisa de bens realizada às fls. 120/121, no prazo de 15 dias, pena 

de extinção por abandono.

Às providências.

Juína/MT, 18 de março de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112632 Nr: 3983-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZANIRA SCARABELLI DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYNOVE ODONTOLOGIA CTBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICE TRINDADE DE 

MENEZES - OAB:OAB/PR 44.486, FRANCISCO SEKLES FERELLE - 

OAB:OAB/PR47.021

 Processo n. 3983-27.2015.811.0025 – Código 112632

Exequente: Luzanira Scarabelli Diniz

Executado: Hynove Odontologia Ctba Ltda

 V I S T O S,

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado a pedido da parte 

vencedora na ação ordinária de indenização, na qual apresentou a 

memória resumida dos cálculos de liquidação, acostando ao pedido a 

planilha indicativa dos índices e da periodicidade dos consectários da 

mora aplicados à hipótese.

Assim, atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, é de rigor o 

processamento da excussão do comando decisório, razão porque, recebo 

o pedido e determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante 

discriminado, deverá a credora apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, para, a seguir, 

e desde que requerido pela credora, expedir-se mandado de penhora e 
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avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se 

a defesa às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 1008-90.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes e nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença fustigada em todos seus 

termos.Publique-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão aos autos principais (Código nº 114057) e arquive-se 

definitivamente, com baixa na distribuição.P.I.CÀs providências.Juína/MT, 

18 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143959 Nr: 1010-60.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SANTOS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes e nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença fustigada em todos seus 

termos.Publique-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão aos autos principais (Código nº 115442) e arquive-se 

definitivamente, com baixa na distribuição.P.I.CÀs providências.Juína/MT, 

18 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114057 Nr: 5248-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante a exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução 

fiscal, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.Custas pela exequente.Transitada em julgado, arquive-se com 

a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Juína/MT, 19 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115442 Nr: 6583-21.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante a exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução 

fiscal, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.Custas pela exequente.Transitada em julgado, arquive-se com 

a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Juína/MT, 19 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121548 Nr: 2340-97.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SANTOS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante a exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução 

fiscal, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.Custas pela exequente.Transitada em julgado, arquive-se com 

a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Juína/MT, 19 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103298 Nr: 4026-95.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCDCC, MCC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - 

OAB:34495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 4026-95.2014.8.11.0025 (Código: 103298)

Inventariante: Zélia Correia da Conceição Cardoso

Inventariado: Espólio de Airton Cardoso

VISTOS, ETC.

Aviado recurso de embargos de declaração intempestivamente, formulou 

a inventariante pedido incidental de reconhecimento do direito à gratuidade 

judiciária, porque, em síntese, apesar de ter partilhado com suas filhas um 

patrimônio, só em semoventes, que supera as duas centenas de milhares 

de reais, totalizando 155 rezes de gado vacum, pretende ser declarada 

hipossuficiente financeiramente e dispensada de recolher as custas 

judiciais.

Afirma que condicionar a expedição do formal ao recolhimento das custas 

inviabiliza sua concretização, olvidando-se que somente no esboço de 

partilha apontou gastos com vacinas, racão, trato dos animais, em valores 

bem superiores ao das custas devidas, o que por si só escancara a 

desfaçatez, a falta de plausibilidade do pedido.

Sendo assim, e porque – em resumo – basta alienar um mísero 

bezerro/novilha dos mais de cem que as herdeiras receberam de herança 

para pagar a totalidade das custas, INDEFIRO o pedido de gratuidade e 

mantenho a decisão já transitada em julgado, que condiciona a expedição 

do formal ao recolhimento das custas, que se não recolhidas no prazo de 

15 dias, devem ser inscritas em dívida ativa e os autos arquivados 

definitivamente, até que a parte se disponha a pagar os custos devidos e 

justíssimos da prestação jurisdicional que lhe foi entregue por completo e 

viabilizou a partilha e a titulação da herança deixada pelo de cujus.

Publique-se e decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se.

Juína/MT, 19 de março de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 80946 Nr: 555-76.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA DACOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 555-76.2011.811.0025 Código nº: 80946

Credor: Nader Thomé Neto

Devedor: Estado de Mato Grosso

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de execução de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença proposta em face do Estado de Mato Grosso e 

que após seu regular processamento, encontrou seu desiderato, ante a 

comprovada liquidação do débito exequendo representado na Requisição 

de Pequeno Valor devidamente adimplida pelo executado (fls. 183/184).

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor da exequente, na conta indicada na petição 

de fl. 185.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 18 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 1868-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1868-04.2013.811.0025 – Código 93719

Requerente: Marina Pedro da Silva Paiva

Interditanda: Maria de Lourdes

VISTOS,

Trata-se de ação de interdição no bojo da qual aportou petição da autora 

nonde afirma que a interditanda, Sra. Maria de Lourdes, veio a óbito na 

data de 29/12/2019 e requereu a extinção do feito por perda 

superveniente do objeto.

É sabido que a morte do interditando acarreta a extinção da ação sem 

julgamento de mérito, dada a sua natureza personalíssima.

Assim, JULGO EXTINTA a presente demanda sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Atendando-se às especificidades do caso concreto, arbitro os honorários 

dativos nos moldes do que preconiza o art. 85, § 2º do CPC/2015, ou seja, 

considerando: (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do 

serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixando-os em 2 

URH’s, porque a atuação do causídico (fl. 37) se limitou a apresentação de 

manifestações intermediárias no decorrer do procedimento.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo.

 P. I. C.

Às providências.

Juína/MT, 18 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96301 Nr: 4696-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TRENTINI, OLÍMPIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O CAUSÍDICO DR. EDER DE MOURA PAIXÃO ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO DA PARTE EXECUTADA, BEM 

COMO PARA APRESENTAR RESPOSTA, NO PRAZO LEGAL, NOS 

TERMOS DO R. DESPACHO DE FLS. 433.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107553 Nr: 1373-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA RODRIGUES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RODRIGUES DUARTE, CEILA 

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, CÉZAR RODRIGUES DUARTE, DAMÁZIO 

DUARTE PEREIRA, MARIA RODRIGUES DUARTE, ROSENO RODRIGUES 

DUARTE, DALMA DUARTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, porque não há nada de omisso na sentença atacada, e não se 

conhece de alegação de contradição exógena, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos de declaração, e mantenho a sentença atacada, condicionando 

a expedição do formal de partilha ao recolhimento das custas finais, 

calculadas sobre o quinhão partilhado, salientando, ademais, que se não 

recolhidas custas no prazo de 15 dias, devem ser inscritas em dívida ativa 

e os autos arquivados definitivamente, até que a parte se disponha a 

pagar os custos devidos e justíssimos da prestação jurisdicional que lhe 

foi entregue por completo e viabilizou a partilha e a titulação da herança 

deixada pelo de cujus.Publique-se e decorrido o prazo, certifique-se e 

arquive-se.Juína/MT, 19 de março de 2.020. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ALEXANDRE DAMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000339-25.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARLOS ALEXANDRE 

DAMER VISTOS. Banco Bradesco S/A, já qualificado, ajuizou a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Marlos Alexandre Damer. 

Conforme se dessume dos autos, antes mesmo do cumprimento da liminar, 

as partes juntaram no Id. 4730860, termo de acordo, no bojo do qual o 

requerido se deu por citado da presente ação e se comprometeu a cumprir 

os termos da avença, sob pena de prosseguimento do feito, com 

execução pela via da busca e apreensão originária. Noticiado o 
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descumprimento da avença, promoveu-se a busca e apreensão do 

veículo, porém, conforme certificou o sr. Oficial de Justiça, não foi 

possível efetuar a intimação do devedor de tal providência, uma vez que 

não se encontrava no local da execução. Nesses moldes, considerando o 

disposto no §3º, do artigo 3º, do Dec-Lei nº 911/69, que estabelece o 

início do prazo para pagamento do débito e/ou apresentação de defesa 

pelo devedor após o cumprimento da liminar, determino seja promovida a 

intimação do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor (art. 

3o, §§ 1o e 2o, do D.L. 911/69, com as alterações decorrentes da Lei n. 

10.931, de 02/08/2004) e/ou, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta (art. 3o, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal), com as 

advertências legais de que a falta de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Saliento, outrossim, que 

mesmo devidamente citado, o réu não constituiu procurador nos autos, 

razão porque sua intimação deverá ser realizada nos moldes do que 

preconiza o artigo 346 do CPC: “os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial”. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ALEXANDRE DAMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000339-25.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARLOS ALEXANDRE 

DAMER VISTOS. Banco Bradesco S/A, já qualificado, ajuizou a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Marlos Alexandre Damer. 

Conforme se dessume dos autos, antes mesmo do cumprimento da liminar, 

as partes juntaram no Id. 4730860, termo de acordo, no bojo do qual o 

requerido se deu por citado da presente ação e se comprometeu a cumprir 

os termos da avença, sob pena de prosseguimento do feito, com 

execução pela via da busca e apreensão originária. Noticiado o 

descumprimento da avença, promoveu-se a busca e apreensão do 

veículo, porém, conforme certificou o sr. Oficial de Justiça, não foi 

possível efetuar a intimação do devedor de tal providência, uma vez que 

não se encontrava no local da execução. Nesses moldes, considerando o 

disposto no §3º, do artigo 3º, do Dec-Lei nº 911/69, que estabelece o 

início do prazo para pagamento do débito e/ou apresentação de defesa 

pelo devedor após o cumprimento da liminar, determino seja promovida a 

intimação do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor (art. 

3o, §§ 1o e 2o, do D.L. 911/69, com as alterações decorrentes da Lei n. 

10.931, de 02/08/2004) e/ou, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta (art. 3o, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal), com as 

advertências legais de que a falta de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Saliento, outrossim, que 

mesmo devidamente citado, o réu não constituiu procurador nos autos, 

razão porque sua intimação deverá ser realizada nos moldes do que 

preconiza o artigo 346 do CPC: “os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial”. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000499-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZLINO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RODRIGO BESSA PRATA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000499-50.2016.8.11.0025. REQUERENTE: 

DEMÉTRIO BATISTA REQUERIDO: IZAULINO BATISTA VISTOS. Cuida-se 

de ação de interdição com pedido de curatela vertida por Maria Aparecida 

Batista, devidamente qualificada nos autos, requerendo a este Juízo a 

INTERDIÇÃO do seu genitor, Izaulino Batista, alegando, em síntese que o 

interditando é portador da doença cerebral degenerativa – CID 10. F00, 

com diagnóstico de demência irreversível, estando incapacitado para o 

desempenho das atividades da vida cotidiana e para administrar seus 

bens. Deferida tutela provisória para nomear a requerente como curadora 

provisória do seu genitor, designou-se audiência de interrogatório, ocasião 

em que foi promovida a oitiva do interditando e nomeado perito para sua 

avaliação. Previamente à realização da perícia judicial determinada, a 

requerente acostou aos autos termo de acordo firmado entre ela e os 

irmãos perante o CEJUSC desta Comarca (Id. 15795077 e ss.), 

estabelecendo, dentre outras providências, que a responsabilidade pelos 

cuidados diários do genitor seria transferida à Demétrio Batista, seu irmão 

e filho do interditando, bem como que ele passaria administrar as finanças 

do interditando, incluindo-se aí o recebimento dos alugeres de um imóvel 

de propriedade de Izaulino e do seu benefício previdenciário. O laudo 

pericial médico anexado ao Id. 279885554. Instado a manifestar-se o 

Ministério Público opinou favoravelmente a decretação da interdição. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

DECIDO. Prefacialmente, há que se observar que a despeito da autora não 

ter requerido a substituição do polo ativo para outorgar a curatela do 

interditando ao filho Demétrio Batista, o acordo firmado entre as partes 

perante o CEJUSC e a procuração de Id. 15795082, em que Demétrio 

outorga poderes de representação aos mesmo procuradores da 

requerente, revelam inequivocamente tal intenção, razão porque determino 

a retificação dos autos para excluir Maria Aparecida Batista do polo ativo 

da lide e incluir Demétrio Batista. Ainda, retifique-se o polo passivo para 

constar como interditando Izaulino Batista e não Izlino Batista, como 

erroneamente cadastrado. Promovam-se as anotações necessárias. 

Passada essa premissa, após análise minuciosa do presente feito, 

entendo que a interdição deva ser julgada procedente, nos termos do que 

dispõem os artigos 1767, inciso I, 1768, inciso III, c/c os art. 1742, 1745, 

1750, 1755, 1756, 1757, 1772, 1774 e 1782 todos do Código Civil, e ainda 

os art. 553 e 759, §1º, do Código de Processo Civil. Conforme constatado 

em audiência de interrogatório, o interditando possui grave deficiência 

auditiva que reduz significativamente sua capacidade de comunicação e 

compreensão dos fatos que acontecem ao seu redor. Em consonância é o 

laudo médico pericial apresentado no Id. 279885554, atestando a patologia 

sofrida pelo interditando e sua ausência de capacidade para controlar sua 

vida, negócios e bens. Vejamos: “O periciado é acometido por 

enfermidade mental com quadro clínico compatível com o diagnóstico de 

Demência (F03 – CID-10). Trata-se de doença crônica, progressiva e 

marcada por importante prejuízo da funcionalidade, do juízo crítico e de 

morbidade sem perspectiva de melhora significativa diante das 

terapêuticas existentes no momento. A condição apresentada, impede, em 

caráter permanente, o exercício de atividade laborativa e o torna incapaz 

para os atos da vida civil, em especial aqueles que necessitem de 

autodeterminação. Devera o supracitado manter seguimento com médico 

especialista e equipe multiprofissional, bem como o uso de medicação 

psicotrópica, sem previsão de alta.” Destarte, não vejo melhor solução a 

fim de assegurar os objetivos acima destacados, do que colocá-lo sob a 

curatela do filho, Demétrio Batista. Ante o exposto, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de IZAULINO BATISTA, em virtude de seu irreversível estado 

de saúde, conforme constatado em audiência e laudo pericial. Nomeio 

DEFINITIVAMENTE como curador do interditando seu filho Demétrio Batista, 
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já qualificado nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao 

interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º e 

759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se o curador para compromisso, 

em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem 

autorização judicial. Sem custas e honorários, em virtude do disposto no 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

2ª Vara

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O(A) Doutor(a) Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito da 2² Vara Cível de 

Juína, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara de Juína, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 998444-0177 e 

(65) 99800-3428 ou através do email: katiele.carriel@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Juína/MT, 19 de março de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

NEWTON ZACARIAS PETERMANN OAB - MT0010515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação. JUÍNA, 19 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33957 Nr: 2099-75.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Considerando a informação do Departamento de Depósitos Judiciais que o 

valor já foi levantado para parte exequente (fl.50), intime-se a advogada 

da parte executada, para que requeira o que entender por direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144423 Nr: 1362-18.2019.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLM, AUPM, IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 Intimam-se as partes acerca do despacho que redesignou a audiência 

compreendidas entre 02 a06 de março outrora aprazada para o dia 26 de 

maio de 2020, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123314 Nr: 3433-95.2016.811.0025
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DONATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:MT/21.812, EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a DRª. Silvana Sperandio Souza informou nos autos que 

disponibilizou o horário das 10:00 Horas no dia 26 de março de 2020, para 

realização da perícia médica no endereço : AV: Dep. Hitler Sansão, nº 275 

-N, modulo I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94308 Nr: 2515-96.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESCLIN CLÍNICA ANESTÉSICA LTDA, JHON WESHEY 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219

 Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos à 1ª Instancia.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001688-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSVES RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001688-29.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 938,07 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSVES RAMOS DA SILVA Endereço: AV. RUI BARBOSA, 600, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 215 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001765-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO ARCANJO CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001765-38.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 310,22 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EVERALDO ARCANJO CORDEIRO Endereço: RUA VALDIR URBANO, 91, 

NOGA, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 474 - 

DATA DE CDA: 29/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001809-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BRANDÃO (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001809-57.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 497,22 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JORGE AUGUSTO BRANDÃO Endereço: AV. 04 DE JULHO, 67, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 14 - 

DATA DA CDA: 22/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001705-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON FERNANDES DE PAULA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIANE MARILYYN VAZ PROCESSO n. 

1001705-65.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 278,58 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ELSON FERNANDES DE PAULA Endereço: AV. RUI BARBOSA, 91, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 
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Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 291 - 

DATA DA CDA: 28/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alvves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001710-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEGNALDO GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001710-87.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 535,17 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DEGNALDO GONCALVES DE ALMEIDA Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 

364, SANTO ANTONIO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 311 - DATA DA CDA: 
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28/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001715-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO CASTILHO BANDEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001715-12.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 428,31 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE ADRIANO CASTILHO BANDEIRA Endereço: RUA JOÃO BRASIL, S/N, 

SANTA RITA, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 329 - DATA DA CDA: 28/11/2016 DECISÃO: 

Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 
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práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001649-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001649-32.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 386,46 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA LEMES Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 470, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 144 - 

24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 
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Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 5037-96.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das sessões 

plenárias do Tribunal do Júri (art. 10, inciso III), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento para o dia 20/05/2020, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105607 Nr: 412-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das sessões 

plenárias do Tribunal do Júri (art. 10, inciso III), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento para o dia 27/05/2020, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118304 Nr: 417-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS DOS SANTOS FIDEL, ALEXANDRE 

GONZAGA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Vistos,

Considerando que aportou a defesa preliminar do acusado ALEXANDRE 

GONZAGA ROCHA somente após a realização da audiência de instrução 

realizada à f. 104, CHAMO o FEITO à ORDEM e TORNO SEM EFEITO ex 

nunc os atos ali praticados.

Assim, analisando a defesa juntada à fl. 109-112, tenho que seus 

argumentos são insuficientes para a extinção do processo neste momento 

processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento 

da denúncia.

Para tanto, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

08/06/2020, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

VISTA ao Ministério Público para manifestar quanto à certidão de f. 103.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122458 Nr: 2895-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MATIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das sessões 

plenárias do Tribunal do Júri (art. 10, inciso III), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento para o dia 28/05/2020, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129970 Nr: 2475-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 403 de 654



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Código de rastreabilidade: 81120205017781

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129970.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 18/03/2020 16:26:17

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA/VÍTIMA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR a ré POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA como iiicurso nas penas 

do art. 33, 'ut' da Lei n. 11.343/2006 e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 

c/c o art. 69 do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Sentença anexa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136931 Nr: 1190-13.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRJDS, JHDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

encartada na denúncia e CONDENO PAULO ROGERIO JESUS DOS 

SANTOS, como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

ambos do CP, na forma do art. 71, caput, do CP (cometido contra a vítima 

Emilly Alexsandra Barbosa Dutra) e art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

ambos do CP (cometido contra a vítima Eduarda Alessandra Barbosa 

Dutra), c/c o art. 69 do CP, bem como CONDENO JORGE HENRIQUE DOS 

SANTOS DA SILVA , como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 226, 

inciso II, ambos do CP, na forma do art. 71, caput, do CP (cometido contra 

a vítima Emilly Alexsandra Barbosa Dutra).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 1594-64.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GABARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Código de rastreabilidade: 81120205017807

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137529 - ALTA FLORESTA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ALTA FLORESTA ( TJMT )

Data de Envio: 18/03/2020 16:30:22

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 1594-64.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GABARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Código de rastreabilidade: 81120205017818

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137529 - TABAPORA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TABAPORÃ ( TJMT )

Data de Envio: 18/03/2020 16:31:16

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das audiências 

(art. 10, inciso III), REDESIGNO a audiência o dia 15/04/2020, às 16h00min.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2800-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das audiências 

(art. 10, inciso III), REDESIGNO a audiência o dia 16/04/2020, às 16h00min.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 149626 Nr: 4973-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE LIMA PESSOA, ALINE ALVES 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das audiências 

(art. 10, inciso III), REDESIGNO a audiência o dia 22/04/2020, às 16h00min.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das audiências 

(art. 10, inciso III), REDESIGNO a audiência o dia 08/04/2020, às 16h30min.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O magistrado FABIO PETENGILL, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara Cível e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína, serão 

realizados por videoconferência, por meio da ferramenta tecnológica 

denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, por meio do telefone da assessoria: (66) 9 

9907-5492 ou do e-mail: danyara.abreu@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão nos dias de expediente, 

preferencialmente às 11h:30min e 18 horas, salvo em situações 

emergenciais que deverão ser comunicadas e justificadas à assessoria 

do magistrado.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Juína/MT, 19 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEMARE LEITNER (REQUERIDO)

PRISCILA LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

VINICIUS LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO JOSÉ PEREIRA (TESTEMUNHA)

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

PAULO HORODENSKI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010387-89.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JUCELINO WESTPHAL 

REQUERIDO: ANEMARE LEITNER, VINICIUS LEITNER DE MIRANDA, 

PRISCILA LEITNER DE MIRANDA VISTOS. Prefacialmente, torno sem efeito 

a decisão de Id. 28031010, eis que divorciada da realidade fática e jurídica 

do presente processo. Promova-se a sua inutilização. Ato contínuo, ante 

ao teor da manifestação de Id. 28457822 e do substabelecimento de Id. 

6870501, promova-se a exclusão da advogada Nathalia Fernandes de 

Almeida como procuradora da parte requerida. Por fim, conforme se 

dessume dos autos as partes foram cientificadas sobre retorno do feito 

da instância recursal e intimadas para se manifestarem sobre eventual 
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cumprimento de sentença, todavia, quedaram-se inertes. Nesses moldes, 

inexistindo custas processuais a serem recolhidas (art. 55, caput, da Lei 

nº 9.099/95), promova-se o arquivamento definitivo do presente feito, com 

as baixas e registros cabíveis. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-13.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEI BORGES XAVIER STASCZAK (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, manifestar-se sobe a certidão do Oficial de Justiça (id. 

30521212), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-77.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLALDIVAM ALVES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZA - CONSULTORIA & PESQUISA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000417-77.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:CLALDIVAM 

ALVES COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO MACHADO 

NUNES DA SILVA POLO PASSIVO: EZA - CONSULTORIA & PESQUISA 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-40.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SANTANA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-62.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSILENE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I FERNANDES DE LIMA - ME (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000234-09.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA CRUZ CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-37.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MOREIRA BENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Tem o presente a finalidade de informar ambas das partes, acerca da 

suspensão da realização da audiência de conciliação marcado para a data 

de 03/04/2020, em razão ao cumprimento das portarias conjuntas n° 

247/2020 e 249/2020, que suspendeu pelo prazo de 30 dias, para medidas 

temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Nestes termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao setor de 

expedição, para proceder a redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca de nova data da audiência de conciliação. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-64.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA RIOS OAB - 041.034.581-43 (REPRESENTANTE)

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

VILTON JOSE DE FREITAS OAB - 055.150.361-07 (REPRESENTANTE)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos para o dia 

17/04/2020 será cancelada, por tal razão, nos termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de designação de audiência, para 

futuro agendamento de nova data e posteriormente, para que proceda a 

Intimação das Partes da data do novo agendamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 298-56.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PALCZUK, TEREZA APARECIDA PALCZUK, 

ROSENILDA PALCZUK, CELIA PALCZUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FREITAS FAGUNDES, SIDNEY JOSÉ 

LUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº 298-56.2008.8.11.0025 – Código 40674

Exequente: Helio Palczuk e outros

Executado: Edson de Freitas Fagundes e outros

VISTOS,

Defiro o pedido formulado pelo autor, intime-se o inquilino Sr. João de 

Souza Lima Filho, no endereço constante no contrato de fl. 92, para que 

apresente os comprovantes de depósito na conta judicial dos valores 

referente a locação do imóvel do devedor Sidney José Lui, entre o período 

de maio/2014 a março/2020, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, vista ao exequente 

para requerer o que entender de direito e, depois, concluso para 

deliberações.

Por fim, considerando que o devedor Edson de Freitas Fagundes já foi 

citado à fl. 20-verso, torno sem efeito a ordem citatória lançada na decisão 

de fl. 298.

Intimem-se.

Às providências.

Juína, 11 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92748 Nr: 863-44.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEDILIA PORTES TORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA PAULINO GARCIA 

PEREIRA CARDOSO - OAB:0, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Autos nº: 863-44.2013.8.11.0025 Código: 92748

Requerente: Dedília Portes Torrente

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Juína-MT

PROJETO DE SENTENÇA

V I S T O S,

 Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, versando sobre o 

direito constitucional de acesso universal e gratuito a saúde, proposta por 

Dedília Portes Torrente em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município 

de Juína-MT.

Desse modo, porque a pretensão trás ilação que já foi alcançada 

conforme fls. 279/280, é evidente a perda superveniente de objeto, 

provocando o reconhecimento do desaparecimento do interesse de agir e 

causando a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Para ocorrer o andamento processual é obrigação da parte manter o 
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endereço e contatos pessoais atualizados nos autos, e por não promover 

os atos e diligências que lhe competiam, a incúria da parte autora 

comprova a abdicação processual.

 Na hipótese versada, deixou a autora de impulsionar o processo, o que 

implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como desinteresse 

que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito.

Sendo assim, atingida a finalidade da pretensão judicial principal e não 

havendo obrigações acessórias a serem executadas, extingo a 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína-MT, 16 de março de 2020.

Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

 HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína-MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-88.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HADRIEL DE CASTRO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001783-88.2019.8.11.0025 REQUERENTE: HADRIEL DE CASTRO MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS E EXAMINADOS; Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Conforme se dessume dos autos, no Id. 

28588758, foi prolatada sentença extinguindo o presente feito por 

satisfação da obrigação em decorrência do cumprimento do acordo 

firmado entre as partes, no entanto, a avença em si, não foi homologada. 

Portanto, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, ante a 

composição amigável entre as partes noticiada no Id. 27454605, 

HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e de direito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Considerando que o deposito da condenação foi realizado de forma 

voluntária pelo devedor (Id nº 28070825), expeça-se alvará em favor do 

credor nos moldes requeridos na petição de Id. 29069069, conforme 

poderes para receber e dar quitação conferidos pelo credor ao seu 

advogado na procuração de Id. 25160040, independentemente do trânsito 

em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o transito 

em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa 

de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE ABRAO CIGERZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA COSTA ALVES OAB - RJ102800 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001430-48.2019.8.11.0025 REQUERENTE: LUCI DE ABRAO CIGERZA 

REQUERIDO: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE 

VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise dos documentos 

carreados aos autos, a parte devedora quitou débito exequendo e a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma voluntária pelo devedor (Id nº 29398098), expeça-se alvará em 

favor do credor nos moldes requeridos na petição de Id. 29511204, 

independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001313-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BALBINO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001313-28.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: LUIZ BALBINO DE ARAUJO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, a parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor (Id 

nº 29268008), expeça-se alvará em favor do credor nos moldes 

requeridos na petição de Id. 29276974, conforme poderes para receber e 

dar quitação conferidos pelo credor ao seu advogado na procuração de 

Id. 10458200, independentemente do trânsito em julgado da presente 

decisão. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000448-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000448-13.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS EXECUTADO: 

ROSAILDO ROSA SILVA Vistos. Cuida-se de “Ação de Execução de 

Alimentos” proposta por LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, em face do 

ROSAILDO ROSA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, a parte requerente informou em id nº 24146564 que o 

requerido adimpliu o debito. Instado, o Ministério Público manifestou pela 

extinção da execução nos termos do artigo 924, II em razão da satisfação 

do direito pleiteado e por não haver outras inadimplências (id nº 

24326196). Os autos vieram-me conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção 

dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, 

sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

pagamento da dívida e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. 

CONDENO, o executado em custas e demais despesas processuais e 

honorários advocatícios a base de 10% (dez) do valor da causa, nos 

termos do art. 85,§2º do CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001427-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENILCE REZENDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO PROCESSO: 1001427-72.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ENILCE REZENDE DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando o retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in 

albis, ao arquivo provisório. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DA SILVA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001103-48.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELSON DA SILVA CAMARGO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” 

proposta por ELSON DA SILVA CAMARGO contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro a autarquia demandada apresentou acordo (ID 29015837), 

ao passo que a autora concordou (ID 29172267). Os autos vieram 

conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição formulada na exordial em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

conforme acordado entre as partes, porém, SUSPENDO sua exigibilidade 

no tocante a parte autora, pelo prazo legal, eis que beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001855-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE TRABALHADORA RURAL”, 

proposta por MARIA HELENA DOS SANTOS contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, 

sob o fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a 

inicial vieram os documentos de id nº 20833064, 20833065, 20833067, 

20833068, 20833072, 20833074, 20833080, 20833082. A inicial foi 

recebida em id nº 20843998, sendo determinada citação da demandada, 

com indeferimento do pedido de tutela A autarquia requerida contestou em 

id. 21565393. Impugnou à contestação em id. 21730880. O feito fora 

saneado em id nº 21835021, na oportunidade em que fora designada 

audiência instrutória. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas 

requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não 

se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais 

importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a instituição 

de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista 

no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 
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administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 20833074, 

20833080, 20833082). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, dedicou-se à atividade rural como contribuinte, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora desde 1994 e 1995. Testemunha José, conhece há 24 anos, 

conheceu em 1995 quando trabalhava na usina Barraalcool; (...) ela já 

estava lá; (...) que saiu, mas ela continuou; (...) que era trabalho manual e 

que só desenvolvia essa atividade; (...) que saiu da usina e foi trabalhar 

na Fazenda Independência em 1997; (...) que trabalhou na Fazenda umas 

três ou quatro safras; (...) que a Fazenda montou um condomínio com a 

Cooperb e ela continuou trabalhando na Usina Cooperb; (...) que continuou 

trabalhando manual sem empregados; (...) que ela mora na cidade; (...) 

que atualmente ela faz diárias na Fazenda independência; (...) sempre 

mexendo com a lavoura; (...) que nunca viu ela trabalhando em outra 

atividade; (...) quando não estava trabalhando no período de safra, 

trabalhava de diarista na casa da cana, cuidando da lavoura (...) 

atualmente ela faz diárias na Fazenda, fazendo trabalhos braçais (...) 

desde 1995 até 2012 ou 2013 de março, abril até outubro e novembro, 

então a mão de obra diminuiu na empresa e ela passou a fazer diárias na 

Fazenda. Testemunha Mauro, conhece desde 1996, 1997 (...) conheceu 

ela em Lambari (...) que trabalhava na Fazenda Independência; (...) que ela 

procurou serviço na Fazenda e ficou trabalhando por muito tempo; (...) até 

quando transformou a fazenda em Cooperb, transferindo os funcionários 

para a Cooperb (...) no período entre safra ela aprecia na fazenda para 

roçar pasto, limpar cerca, carpir cana; (...) sempre trabalhando na lavoura 

(...) no período de safra ela trabalhava na safra (...) na entre safra ia 

trabalhar na fazenda por diária (...) que ela trabalha até hoje na mesma 

atividade; (...) só trabalha sozinha; (...) que trabalha manual; (...) que tira o 

sustento dessa atividade; (...) que acha que está solteira; (...) que ela 

mora vizinha da Fazenda Independência; (...) que presta serviços na 

Fazenda até hoje. A respeito do período de trabalho rural, como se pode 

observar, a parte autora comprovou documentalmente e testemunhalmente 

que por pelo menos 15 (quinze) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EMPREGADO RURAL. REQUISITOS 

CUMPRIDOS. 1. A comprovação do exercício de atividade rural pode ser 

efetuada mediante início de prova material, complementada por prova 

testemunhal idônea. 2. Cumprido o requisito etário (55 anos de idade para 

mulher e 60 anos para homem) e comprovado o exercício da atividade 

agrícola no período correspondente à carência (art. 142 da Lei n. 

8.213/91), é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. (TRF-4 - 

AC: 28988520154049999 PR 0002898-85.2015.404.9999, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/08/2016, SEXTA TURMA) No 

que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, 

que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma 

obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 
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previdenciário em favor de MARIA HELENA DOS SANTOS, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo 

as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 05 

de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001855-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

28173934, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 
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Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001932-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GALDINA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001932-63.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA GALDINA DE JESUS REQUERIDO: INSS CÁCERES 

Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido 

de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, 

na pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 

85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 

8.906/94. III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA MUNARETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000664-37.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: EDNA CRISTINA MUNARETO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 4290-67.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina Martins Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Processo Número: 4290-67.2008.811.0011 – Código: 33705

Tipo de Ação: Execução Fiscal

Exequente: O Município de Mirassol D’Oeste-MT

Executado: Leontina Martins Tomaz

Certifico para os devidos fins que as custas processuais dos presentes 

autos se encontram recolhidas conforme certidões do DCA, juntados às fl. 

84/85 dos presentes autos.

Certifico, também, que pelo motivo acima exposto foi realizado o 

arquivamento no departamento do CIA n° 0703835-41.2020.8.11.0011.

Certifico outrossim que, tendo em vista o recolhimento das custas 

processuais, conforme acima certificado, os autos serão, oportunamente, 

arquivados.

 Mirassol d´Oeste-MT, 18 de março de 2020.

 Raiana Katherine da Silva Lira

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237767 Nr: 1651-95.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 

7.959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Certifico que a audiência designada para 19/03/2020, ficou prejudicada 

tendo em vista Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março 2020, a mesma 

será designada para data oportuna.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259126 Nr: 1478-03.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA IDADE 

[PESCADOR]”, proposta por Luiza da Silva, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social- INSS, devidamente qualificados nos autos.
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Em decisão de fl.34, foi determinada à parte autora que juntasse 

comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

Certidão de fl.40 atesta a inércia do requerente.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária. Fundamento e Decido.

Sem delongas, verifica-se que mesmo devidamente intimada, a autora não 

colacionou aos autos comprovante atualizado de endereço, que comprove 

seu local de residência, não atendendo a determinação deste juízo.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I do 

CPC.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém SUSPENDO, pelo prazo legal, eis que defiro a 

gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 04 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 136291 Nr: 2371-38.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.249/251, de modo que, DETERMINO que SE 

EXPEÇA o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 04 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 4149-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicíus Alves Bezera, Maria Caires Bezerra - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTE CARDOSO - 

OAB:, Letícia Caires Gomes - OAB:25.285, Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Vistos.

Tendo as partes tomado ciência do acordão que reconheceu a prescrição 

da meteria constante nos autos, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 233024 Nr: 3617-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOdS, BVOdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RODRIGUES VIERIA - 

OAB:26363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessimar Charles de Barros 

- OAB:25483/0

 Vistos.

Considerando o teor da certidão vertida à fl. 172, verifico existência de 

erro material na sentença de fls.160, visto que não consta se o requerente 

fora ou não condenado nas custas e despesas processuais. Pois bem.

 De pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está 

autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a 

necessidade de embargos declaratórios.

 Posto isso, reconheço o erro material na mencionada sentença, razão 

porque A RETIFICO, tão somente para consignar o seguinte:

 “ISENTO de custas e emolumentos, consoante disposto no art. 724, da 

CNGC/MT.”

Mantenho os demais termos da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 4993 Nr: 194-87.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bassitt Neto, Vera Lucia Ferreira Bassitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvarez de Campos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, JOÃO 

BASSITT NETO - OAB:

 Vistos.

Considerando a inércia do juízo pelo qual tramita o inventário do 

executado, DEFIRO conforme requerido à fl. 767/780 para o fim de 

DETERMINAR que seja reiterado o teor do ofício 754, já reiterado às fls. 

766, o qual solicita informações acerca do atual estágio do inventário, bem 

como solicita a inclusão da preferência do crédito ora executado.

Sobrevindo resposta nos autos, INTIME-SE o exequente para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 5 de março de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256042 Nr: 64-67.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Mendonça F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da informação de fls. 54, que relata não ser o imóvel 

usucapiendo o mesmo da matrícula informada, DEFIRO conforme requerido 

à fl. 53 pela Fazenda Pública Municipal, para o fim de DETERMINAR a 

intimação da parte autora para que esta averigue as informações 

constante dos autos e esclareça qual imóvel pretende usucapir.
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Prestados referidos esclarecimentos, VISTA à Fazenda Pública para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 5 de março de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 272466 Nr: 3088-69.2019.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das fls. 28/33, INTIME-SE o autor para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 134583 Nr: 2138-41.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graicy Hellen Greco Mendes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Vistos.

Em que pese o pleito inserido às fls.199/200, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Água Boa-MT, 06 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 31251 Nr: 1775-59.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fl. 224, tendo em vista que é ônus da parte autora 

colacionar aos autos esta informação, não podendo transferir tal 

reponsabilidade para o Juízo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 91454 Nr: 4157-88.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl.189, INTIME-SE o requerente para pugnar o 

que de direito em 15 (quinze) dias.

 Empós, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

em igual prazo, eis que figura nos autos como custos legis.

Somente então, façam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252309 Nr: 4224-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Caetano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Teles Tamandaré, Imobiliaria 25 de 

Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do petitório da 

Fazenda Pública Estadual às fls. 196/198, devendo juntar aos autos os 

documentos solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE VISTAS dos autos à Fazenda Estadual para manifestar 

acerca dos documentos juntados, em igual prazo.

No mais, INTIME-SE a União, por meio da Procuradoria da União no Estado 

de Mato Grosso para manifestar-se se possui interesse nos autos in 

demanda.

Por derradeiro, INTIME-SE o Ministério Público para manifestação, em igual 

prazo.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 150201 Nr: 541-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/ MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Vistos.
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DEFIRO em parte o pugnado à fl.173, de modo que DETERMINO o 

levantamento dos valores bloqueados à fl. 160/160-v, observando para 

tanto a conta bancária ora informada no petitório supracitado, razão 

porque EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE o executado para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação.

No mais, INDEFIRO o pedido no tocante à liberação da constrição, pois 

este Juízo não procedeu com o bloqueio do bem informado à fl.174/174-v.

Após, CUMPRA-SE o remanescente da sentença à fl.171.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 245116 Nr: 605-37.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilino Teófilo Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 (...)de assistência judiciária, reputar-se-á tacitamente deferido tal 

postulação.A propósito, assim é da jurisprudência da E. Corte Suprema, in 

verbis litteris:“Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido 

de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente 

deferida tal postulação, eis que incumbe , à parte contrária, o ônus de 

provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, 

concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa 

que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR. 

Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma).No mesmo sentido:“A omissão 

do Poder Judiciário sobre pedido de concessão do benefício da 

assistência judiciária não pode prejudicar a parte, especialmente quando 

não houver qualquer impugnação à concessão desse benefício. Questão 

de Ordem acolhida para fixar a competência desta Segunda Turma para o 

julgamento dos embargos de declaração. Deferimento do benefício da 

assistência judiciária à parte ora embargada. Embargos de declaração 

rejeitados.” (RE 231.705-ED. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Segunda 

Turma).In hipóthesi, considerando que este Juízo deixou de apreciar o 

pedido da gratuidade da justiça requestado pelo autor na exordial, 

configurou-se tacitamente sua concessão. Em verdade, não é razoável 

que a parte postulante de tal pleito sofra prejuízos em razão de seu 

requerimento sequer ter sido apreciado pelo Julgador.Forte em tais 

fundamentos, o consequente deferimento de tal postulação é medida que 

se impõe. Razão porque, nos termo do art. 494, inciso I do CPC, de forma 

ex officio, procedo à (re)análise da parte dispositiva da sentença 

proferida às fls. 180/181-v, para RETIFICAR erro material constante nos 

presentes autos, de modo que CONCEDO ao autor os benefícios da justiça 

gratuita, eis que, como registrado alhures, não houve impugnação de tal 

pleito e, tampouco, fora apreciado por este Juízo.Mantenho os demais 

termos da sentença.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 212510 Nr: 2477-92.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o levantamento do valor à fl.272, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silencio 

interpretado como quitação integral do débito.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253187 Nr: 4830-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 (...) Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, 

da liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH.Com o levantamento do 

valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral.Após, 

devidamente certificado, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238120 Nr: 1831-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, DGdS, LGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em visto a manifestação da exequente acostada às fls.91/92 de 

que o débito atualizado perfaz um valor de R$ 1.816,99 (um mil, oitocentos 

e dezesseis reais e noventa e nove centavos) e o montante outrora 

bloqueado fora de R$ 1.437,14 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 

quatorze centavos), DEFIRO o pugnado para expedir alvará no valor 

remanescente, qual seja, R$ 379,85 (trezentos e setenta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos).

Após, EXPEÇA-SE o competente alvará.

Empós, INTIME-SE a exequente para manifestar o que entender direito, em 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238364 Nr: 1954-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudio Odair Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.780-v, de modo que SUSPENDO o presente feito 

pelo prazo de 12 (doze) meses.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

manifestar a respeito do adimplemento do débito, em 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral do débito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 415 de 654



Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 178855 Nr: 796-24.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A

 Vistos.

Ante o teor da decisão monocrática de fl. 2.624/2.625, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001169-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA PEREIRA DE PAIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1001169-28.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ENEDINA 

PEREIRA DE PAIVA Conforme manifestação do exequente vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais e a isento do pagamento de honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimá-lo da proposta de honorários apresentadas no ID 30465980, para 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Mirassol 

d'Oeste/MT, 18 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003663-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA PAYAO MACIEL (EXECUTADO)

 

Autos 1003663-60.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002288-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE FRAGA (EXECUTADO)

 

Autos 1002288-24.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

de custas e despesas processuais, contudo suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001807-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Código n. 1001807-61.2019.8.11.0011 Autor (a): 

CLEUZA FRUTUOSA GARCIA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Cleuza 

Frutuosa Garcia em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por 

idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não teria 

comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Para corroborar com 

suas alegações, a requerente amealhou aos autos diversos documentos. 

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação nada dizendo com 

relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 

duas testemunhas arroladas pela requerente. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da aposentadoria por idade 

para os segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles 

que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º 

da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade 

será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 
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(sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para 

sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza 

o benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou aos autos diversos documentos, dentre 

eles cópia da certidão de casamento onde costa seu esposo qualificado 

como lavrador, certidão de casamento dos genitores na qual consta o pai 

qualificado como lavrador, certidão de óbito do esposo e ficha de matricula 

escolar dos filhos referente aos anos de 1987 e 1993. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há funcionários 

para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Afirmaram 

que mesmo com a morte do marido, a autora continuou trabalhando no 

campo. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter 

em processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código: 1000009-31.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício de auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por 

invalidez de segurado especial. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 
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os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia 

requerida conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, os atestados médicos acostados nada 

disseram acerca da incapacidade da parte, apenas indicou as patologias 

narradas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia 

e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito constitucional da parte autora. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação da autarquia requerida, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte requerida 

apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Assim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, 

e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os 

autos conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e assinado 

digitalmente)
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Código n. 1002303-90.2019.8.11.0011 Autor (a): MARIA TRAGIANETE 

PEREIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Maria Tragianete Pereira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles cópia da certidão de 

casamento onde consta qualificada como agricultora, notas fiscais de 

compras de implementos emitidas em seu nome, notas de aquisição de 

produtos agrícolas além da declaração do INCRA. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida até os dias atuais. Disseram ainda que o 

labor é braçal, não há funcionários para o auxílio, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo (mais de vinte anos), o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer à requerente a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 
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especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001886-74.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): JOAO RODRIGUES DE SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação previdenciária proposta por João 

Rodrigues de Sousa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

todos devidamente qualificados. Entre um ato e outro a autarquia 

demandada apresentou proposta de acordo em ID n. 26180830, ao passo 

que a autora concordou em ID n. 26397675. Os autos vieram conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Honorários advocatícios conforme acordado entre as 

partes. Sem custas processuais. Providencie-se imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Com o 

benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, após o 

trânsito em julgado arquivem-se o processo com as anotações e baixas 

de estilo. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133987 Nr: 2030-12.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amanda Dias Barbosa, Andreia Cristina Siqueira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterando os termos do DJE nº 10682 disponibilizado em 20/02/2020, 

para intimar a parte autora para que acoste ao feito procuração em nome 

da pessoa jurícica titular dos dados bancários fornecidos nos autos, ou 

informe dados bancários da pessoa física indicada na procuração juntada 

na ocasião de seu ajuizamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233128 Nr: 3682-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sodexo do Brasil Comercial S/A, GR Serviços 

e Alimentação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Zorzan Alves - 

OAB:SP 182184, NEWTON DOENELES SARAT - OAB:25.185

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82568 Nr: 2683-82.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Tiburcio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186404 Nr: 2101-43.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os alvarás já foram pagos, 

conforme fls. 138/139, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

06/04/2020 as 15:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhada do autor e de suas 

testemunhas. Bem como intimá-lo ainda da R. Decisão de fls.96, cujo teior 

transcrevo:"Código 254318. Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 06 

de abril de 2020, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. Marcos André da 

Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 26-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Marli Andromede 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, igor christian adriano salgueiro - OAB:24525/0, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789, Valdinei Salgueiro - OAB:

 Intimar o advogado do réu para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000692-68.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

MARIA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 03/06/2020 às 

17:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000694-38.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUIS ANTONIO 

ROSA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

03/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30416854, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 596737-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001245-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 

GO44729 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30260992 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 596738-4, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000211-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30525761, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 596741-4 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001942-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30261035, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº596744-9 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30144578, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº596314-1, 595537-8 e 

5995541-6, consoante determinado pela referida decisão/sentença, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GUERREIRO SOARES FARIAS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 10 de junho de 2020 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003780-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30297108, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595873-3 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELIKHA DE SALES DOMICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30297117, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595871-1 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30280869, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595877-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Comarca de Nova Mutum
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Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 14/2020/DF/NM

 A Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º NOMEAR a Senhora ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO, portadora do 

RG 1169528-5 SJ/MT e CPF 831.216.171-68, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Primeira 

Vara de Nova Mutum, a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Mutum, 16 de março de 2020.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

* A Portaria n. 16/2020/DF/NM completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB1

O Doutor Cássio Leite de Barros Netto, Juiz de Direito da Primeira Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020 e Portaria-Conjunta n. 249/2020 de 19 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 

Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 9 9622-8301 ou 

do E-mail: cassio.neto@tjmt.onmicrosoft.com para o regular agendamento.

Parágrafo único: Nos casos em que os processos estejam na Secretaria 

da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, o contato deverá se dar 

através do telefone: (65) 9 99120043 ou do E-mail: nmu.1vara@tjmt.jus.br.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência com o Magistrado, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020.

Dr. Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

 

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000074-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC. Nova Mutum,19 de 

março de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87067 Nr: 3133-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDdO, HGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a determinação da Portaria Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de Março de 2020, SUSPENDO a realização da audiência até 

então designada.

Todavia, deixo de agendar nova data por se tratar situação excepcional.

 Dessa forma, proceda-se a Serventia com a manutenção dos autos em 

local próprio, sendo que após a regularização das atividades os autos 

deverão vir conclusos para o devido reagendamento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2336 Nr: 3-50.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Carmem Maquinas e Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Richart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Sanches Casati - OAB:MT 

9422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldocir Stefeni - OAB:3553 - 

B/MT

 Destarte, HOMOLOGO a avaliação realizada às fls. 140/147, para que 

surta seus demais efeitos.No mais, DETERMINO a intimação da parte 

Executada, por meio de seu advogado constituídos nos autos, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, conforme determina o art. 876, § 1°, 

CPC. Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação do Executado, 

desde já DEFIRO a adjudicação do bem constante do Auto de Penhora e 

Depósito de fls. 34/34v e ORDENO a expedição do Auto de Adjudicação. 

DEIXO de determinar a expedição de mandado de entrega à parte 

adjudicatária do bem móvel (Exequente), na forma preconizada no artigo 

877, inciso II, do CPC, uma vez que o referido bem já está depositado em 

favor da Credora.Após os procedimentos inerentes à adjudicação da 

máquina já penhorada e decorridos 05 (cinco) dias, sem qualquer objeção 

das partes, intime-se a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a planilha de cálculo do valor remanescente devidamente 

atualizado, formulando o pedido que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18687 Nr: 255-09.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tafarel Ferreira & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21897 Nr: 132-74.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Dibens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Hedviges Martins de 

Barros Silva - OAB:7271/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerido, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 104, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48302 Nr: 3723-34.2010.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edésio Wessling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 62, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 977-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a determinação da Portaria Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de Março de 2020, SUSPENDO a realização da audiência até 

então designada.

Todavia, deixo de agendar nova data por se tratar situação excepcional.

 Dessa forma, proceda-se a Serventia com a manutenção dos autos em 

local próprio, sendo que após a regularização das atividades os autos 

deverão vir conclusos para o devido reagendamento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76060 Nr: 4636-11.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmar José Vedana, Lucineia de Moraes 

Mendes, Airton Pessi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Mauro Paulo Galera Mari, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76062 Nr: 4638-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF DO PRADO COMÉRCIO DE ROUPAS - ME, 

Celina Maria Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 
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expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81996 Nr: 118-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Ante o decurso de prazo do edital retro, nos termos da legislação vigente 

e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de 

matéria para imprensa com a finalidade de intimar o curador especial 

nomeado, DR. Daniel Luis Nascimento Moura, para apresentar 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 4595-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 65, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113047 Nr: 320-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIVALDO AGOSTINHO SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 17, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80447 Nr: 3622-55.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 De proêmio, considerando a inexistência de pedido expresso para 

“remoção” do bem e/ou decisão neste sentido, tanto que o mandado 

expedido à fl. 55 foi tão somente para a efetivação da penhora e avaliação 

dos bens de propriedade do Executado, DECLARO NULO o ato da Oficiala 

de Justiça consistente na remoção do trator valmet 148, cor amarela, 148, 

4x4, Turbo. Nesse ponto, convém assinalar que a questão da 

impenhorabilidade será analisada em outra oportunidade, ante à 

necessidade de dilação probatória e colheita da manifestação da parte 

contrária. Todavia, por se tratar de uma máquina agrícola de quase 22 

(vinte e dois) anos e sendo o Executado produtor rural, presumem-se a 

indispensabilidade do bem para o exercício da atividade agrícola, razão 

pela qual, em observância do Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor 

NOMEIO como depositário fiel o Executado Carlinho Antônio Novelli, 

ficando o mesmo com todo o ônus do encargo.Intime-se a parte Executada 

para ter ciência da nomeação.Oficie-se a Central de Mandados, 

encaminhando cópias da presente decisão, para que mesma Oficiala de 

Justiça que procedeu com a remoção do bem penhorado, providencie a 

restituição do trator para o Executado, em 48 (quarenta e oito) horas. A 

referida diligência deverá ser procedida sem ônus para as partes, eis que 

o equívoco foi ocasionado pela Oficiala de Justiça. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem o que entenderem de 

direito acerca da avaliação de fl. 89.Em igual prazo deverá a parte 

Exequente manifestar acerca da petição e documentos de fls. 56/72.Por 

fim, conclusos para deliberação. Sem prejuízo, proceda-se a serventia 

com a colocação da tarja de sigilo no presente feito e no Sistema Apolo, 

devido aos documentos juntados às 62/72. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90919 Nr: 5027-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Vistos, etc.

De proêmio, cumpra-se a determinação de fl. 119, procedendo a avalição 

descrita às fls. 117, por meio de Oficial de Justiça.

Sem prejuízo de tal situação, faculta às partes trazerem, no prazo de 15 

(quinze) dias, documentação de corretora de imóveis para subsidiar o 

arbitramento dos alugueis e avaliação do imóvel, bem como informar se há 

o litígio.

No mais, considerando que a Defensoria Pública já atuava neste feito, 

remetam-se os autos àquele órgão para atuar em favor do Requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47701 Nr: 3125-80.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Adriano Athala de Oliveira Shcaira, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 3844-86.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacilva Valeriana de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renatha Barbieri - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de 

Cobrança c.c. Compensatória por Danos Morais proposta por Jacilva 

Valeriana de Siqueira em desfavor de Renatha Barbieri ME, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR a Requerida a restituir à Requerente a quantia 

correspondente ao valor pago a título de entrada e três parcelas quando 

da aquisição do imóvel, subtraído deste montante 10% (dez por cento) da 

quantia desembolsada, corrigido monetariamente pelo INPC da data do 

desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.Em vista da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas 

processuais e suportará a condenação dos honorários da parte contrária 

que ora fixo em 10% sobre o valor a ser restituído, sendo 05% (cinco por 

cento) para a parte Requerente e 05 (cinco por cento) para a parte 

Requerida, nos termos do art. 85, §§ 2º e art. 86 do CPC, vedada a sua 

compensação e observada a gratuidade da justiça outrora concedida à 

Requerente.Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92758 Nr: 1690-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo, Outros, UMBELINDA MESSIAS 

BARBOSA, Virginia Rorato Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mansour Elias Kamrmouche 

- OAB:MS-5720, Max Lázaro Trindade Nantes - OAB:MS 6.386

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte embargada para que apresente, caso queira, a impugnação aos 

embargos de declaração interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1603-13.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Fátima Meldola Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil S/A, Automoto Fenavel 

Veículos, Trescinco Automóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:SP 90.604, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 505, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86964 Nr: 3050-65.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Christopier Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 72, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Postergo a análise do pedido de fl. 89.

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão no endereço diligenciado 

à fl. 53.

Após, sendo infrutífera a diligência, retornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de fl. 89.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 Vistos.

Ante o desprovimento do agravo de instrumento interposto, cujo acórdão 

julgando o mérito deste está jungido às fls. 986/1000, designo audiência de 

instrução de julgamento para o dia 18/06/2020 às 13:30.

 Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão 

ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110343 Nr: 6118-52.2017.811.0086
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 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:SP 357.602, Nathália Couto Silva - OAB:SP 401.001, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A/SP

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 27, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 6864-17.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomir Natal Ottoneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para o INSS 

manifestar-se acerca da decisão de fl. 75, razão pela qual, nos termos do 

artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para especificar os meios de prova que ainda deseja 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111942 Nr: 7011-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAdA, SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:MT 6.730

 Vistos.

Solicitem-se informações às Comarcas de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT 

acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas às fls. 90/91.

Ante o informado pela Secretaria Municipal de Saúde às fls. 467, oficie-se 

ao referido órgão, para que informe se o menor foi realmente submetido à 

consulta com neuropediatra na data informada.

Oficie-se ainda à Primeira Vara Especializada de Saúde Pública de Várzea 

Grande/MT, para que preste informações a este Juízo quando o menor for 

submetido ao exame determinado na decisão proferida no ID 30176416, 

dos autos n°. 1000455-03.2020.811.0086.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 1479-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, José 

Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice Moride 

Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 Vistos.Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por UNIÃO 

COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, JOSÉ HAMILTON 

RODRIGUES, EUNICE MORIDE SOUZA, ALEX DENKER FILHO e THAIS 

ELAINE RIBEIRO, todos devidamente qualificados nos autos. Em face do 

exposto, reconheço a ocorrência de CONTINÊNCIA entre a ação ordinária 

com pedidos de consignação em pagamento, declaratória de inexistência 

de débito e indenização por danos morais n°. 2909-75.2017.811.0086, 

código 104298, da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, e estes 

embargos à execução n°. 1479-54.2018.811.0086, código 115275, bem 

como LITISPENDÊNCIA PARCIAL, com fundamento no art. 485, inciso V do 

CPC, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Por isso, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

nos termos do artigo 918, inciso III, do CPC, reconhecendo o seu caráter 

meramente protelatório.Assim, ante o disposto no parágrafo único do 

artigo 918, c/c artigo 77, § 2°, aplico à embargante multa de até 1% (um 

por cento) do valor atribuído à causa, considerando sua conduta 

atentatória à dignidade da justiça. Transitada em julgado, promova-se as 

baixas necessárias e arquivem-se os autos.Traslade-se cópias desta 

sentença aos autos sob o n°. 2909-75.2017.811.0086, código 

104298.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 137335 Nr: 1009-52.2020.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, encartada anexa a 

presente decisão, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência de instrução 

anteriormente designada para o dia 26/05/2020, às 14h00min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 602-37.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por PEDRO 

DELCI CONTE em face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT, ambos já 

qualificados nos autos.

À fl. 284, o Município de Nova Mutum-MT informou a quitação dos débitos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46526 Nr: 1946-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilnei Lúcio Guinami, Eduardo Rafael Buss
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da devolução da RPV de fls. 110/111v, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3716-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda de Lourdes Tavanti Cocato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moacir Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias a fim de 

proceder a citação da herdeira Ana Carla Cocato, mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3716-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda de Lourdes Tavanti Cocato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moacir Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, A FIM DE 

PROCEDER A AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO, mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70301 Nr: 2843-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT 

8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:MT 

14.690-O, Fabio de Oliveira Pereira - OAB:13884, Fabio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:19615, Fernando Marsaro - 

OAB:12832, Hilvete Maria dos Santos - OAB:23829, Kamill Santana 

Castro e Silva - OAB:11887-B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381, Luis Carlos Cáceres - OAB:26822, MAURICIO FERREIRA 

DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, Richardson Juventino Gonçalves Campos - 

OAB:23975, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das cartas precatória devolvidas, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72802 Nr: 1320-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeni Antônio Brezotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerido, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 48, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73402 Nr: 1923-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO OURO VERDE DE 

MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE em face de RAFAEL 

MONTGOMERY BORGES, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 121, o exequente informou a quitação integral os débitos..

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73404 Nr: 1925-33.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da 

Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 166/171, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76049 Nr: 4625-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77809 Nr: 1295-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital José Fialho Velho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerido, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 47, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 4261-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915, Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:16.927 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

executado, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 5167-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 79.

Assim, concedo a dilação de prazo de 30 (trinta) dias à requerente.

Decorrido o prazo, determino intimação do requerente para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5988-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 305-44.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogers Rafael Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistemas IMP e 

Exp Ltda "BBOM".

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Quadros dos Santos - 

OAB:MT 16.621-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois a 

mesma já fora realizada às fls. 127 e 135.

Intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104000 Nr: 2750-35.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmaikom da Silva Lucena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que até a presente data não houve a publicação da 

decisão de fl. 55, IMPULSIONO os autos à expedição de matéria a 

imprensa para republicar a referida decisão, in verbis: "Vistos, etc.

Tendo em vista a declaração de suspeição nos autos, intimem-se as 

partes para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, em 

atenção aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 
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José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 

14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Vistos.

Em virtude da Portaria Conjunta nº 247/2020 – aplicando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

o qual recomendou a suspensão dos prazos processuais do processos 

judiciais e administrativos, sendo recomendado inclusive o adiamento das 

audiências designadas, DETERMINO A SUSPENSÃO DAS HASTAS 

PÚBLICAS designadas para as datas de 18/03/2020 e 25/03/2020.

 As hastas públicas ficam designadas para as datas de 27/04/2020 e 

28/04/2020, ficando AUTORIZADA a realização do leilão na forma online, 

através do sitio www.faleiloes.com.br, desde que haja ampla divulgação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JERRI VANI GUIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. FERREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000489-75.2020.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que merece parcial 

acolhimento o pleito de caução de ID nº 30494453. Explico. Em juízo de 

cognição sumária, aceito os bens Fiat Doblo ADV, 1.8 Flex, ano e modelo 

2014, RENAVAN 01008467460, placa QBA5324, avaliado em R$ 

43.837,00 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais) e Jeep 

Renegade Sport, ano e modelo 2017, RENAVAN 01121697906, placa 

PZU0741, avaliado em R$ 57.232,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e 

trinta e dois reais), posto que os mencionados bens mostram maior 

solidez. Quanto aos bens móveis Trator John Deere Modelo 7500, ano 

2002, Chassi CQ 7500A009543, patrimônio 402, avaliado em R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e Trator Valmet 128 4x2 Chassi 128.007.00568, 

patrimônio NR.00752, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 

estes demonstram menor solidez, sendo bens de fácil comercialização e 

dilapidação. Entretanto, aceito o Trator Valmet 128 4x2 Chassi 

128.007.00568, patrimônio NR.00752, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), a título de complementação de caução, posto que somente 

os veículos Fiat Doblô e Jeep Renegade não são suficientes para garantia 

do juízo. Assim, em um juízo de cognição sumária, aceito a caução 

ofertada como idônea, qual seja, Fiat Doblo ADV, 1.8 Felx, ano e modelo 

2014, RENAVAN 01008467460, placa QBA5324, Jeep Renegade Sport, 

ano e modelo 2017, RENAVAN 01121697906, placa PZU0741 e Trator 

Valmet 128 4x2 Chassi 128.007.00568, patrimônio NR.00752. Inclua-se a 

restrição de venda nos mencionados veículos Fiat Doblo e Jeep Renegade 

via Sistema Renajud. No mais, recebo a emenda à inicial e, por 

consequência, determino a exclusão dos documentos de ID nº 30183101, 

30183114 e 30183117, posto que não atendem o disposto na Resolução 

nº 03/2018-TJMT. Sendo assim, após a expedição do termo de caução, o 

qual deverá ser assinado pelos autores, determino o imediato cumprimento 

da decisão de ID nº 30239934. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Mutum, 19 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-29.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000602-29.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:PABLO JOSE 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 13/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000603-14.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:PABLO JOSE 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 19/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKELE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000826-35.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAYKELE SANTOS Endereço: RUA DOS 

FLAMBOIJANTS, 433, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: CAROLINE ARENHARDT DE MORAES 

- MT22563-O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Senhor(a): MAYKELE 

SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-66.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANETE DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000606-66.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ELIZANETE DA 

COSTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 19/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-51.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANETE DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000607-51.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ELIZANETE DA 

COSTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 19/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-88.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANETE DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000611-88.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ELIZANETE DA 

COSTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara

Portaria

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da CO VID-1 9, no 

âmbito da Cadeia Pública Municipal.

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais 

da Comarca de Nova Mutum, Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais previstas na Lei de 

Execução Penal e Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso; notadamente, dada a sua competência para 

fiscalizar o cumprimento das penas em regime semiaberto, aberto, 

livramento condicional, suspensão condicional das penas e penas 

alternativas,

CONSIDERANDO as determinações contidas na Recomendação n. 62, de 

17 de março de 2020 do CNJ e na Portaria Conjunta 247, de 16 de março 

de 2020, expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em 

relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, de 11 

de março de 2020, a Declaração de Emergência de Saúde Publica de 

Importância Internacional da Organização Mundial de Saúde OMS, em 11 

de março de 2020 e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional - ESPIN, veiculada em 04 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de minimizar a propagação do vírus 

coronavírus, causador da Covid-19, e, levando-se em consideração que - 

além do regime aberto, do livramento condicional, dos sursis e das penas 

alternativas - as penas em regime semiaberto, nesta Comarca, são 

cumpridas de forma harmonizada, condicionada ao comparecimento 

mensal em Juízo,

RESOLVE:

Art. 1 - Suspender, em caráter provisório e emergencial, os 

comparecimentos mensais em Juízo de todos os recuperandos que 

cumprem pena nos regimes semiaberto e aberto, livramento condicional, 

suspensão condicional e penas alternativas; - Tal determinação não 

autoriza o descumprimento das demais determinações concernentes ao 

cumprimento das penas, notadamente quanto as obrigações relacionadas 

ao monitoramento eletrônico;

Art. 2 - À exceção de novo ato, eventualmente expedido por este Juízo, 

após o decurso de 60 dias, todos os recuperandos que se encontrem na 

situação descrita no art. 1 desta Portaria deverão retomar o imediato 

comparecimento mensal sob pena de eventual regressão cautelar e 

decretação da prisão, bem como perda dos benefícios.

Art. 3 - A publicação desta ficará a cargo da Secretaria da 12 Vara 

Criminal, que deverá afixar cópia desta portaria em local visível em suas 

dependências, sem prejuízo de informação verbal.

Art. 9 - Esta portaria entra em vigor em 19 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 
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OAB:MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos às 

PARTES: Advogado(s) do Réu(s), via DJE; e ao Ministério Público para 

ambos manifestarem acerca da certidão do negativa oficial de justiça 

acostada à fl. 457-verso (testemunha EURICO), no prazo legal. É o que me 

cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 1069-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Candido Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701, Thais 

Andadre de Souza - OAB:13234, VICTOR MATHEUS DE SANTANA 

MARANHÃO - OAB:12142

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 1069-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Candido Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701, Thais 

Andadre de Souza - OAB:13234, VICTOR MATHEUS DE SANTANA 

MARANHÃO - OAB:12142

 Vistos.

O pedido de redesignação formulado pela defesa não comporta 

deferimento. Havendo testemunhas que residem nesta comarca 

obviamente que a audiência de instrução não pode ser deprecada ao 

Juízo de domicílio do réu. No máximo, é possível deferir que o seu 

interrogatório seja deprecado ao Juízo de seu domicílio.

 Destarte, tenho que a ausência do advogado constituído pelo réu deve 

ser considerada injustificada, razão pela qual, nos termos do art. 265 e 

seus parágrafos, do CPP, que impõe que, caso o advogado constituído 

não se faça presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato 

não será redesignado, e sim nomeado defensor dativo, a ser custeado 

pelo próprio réu (art. 263, CPP), nomeio apenas para o ato o advogado, Dr. 

João Vicente Nunes Leal, e arbitro honorários em favor do FUNADEP a 

serem suportados pelo acusado, no valor de meia URH.

Em que pese não justificada a ausência do denunciado, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de sua defesa, em nome do princípio da ampla 

defesa, e determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Neópolis/SE para o seu interrogatório.

Designo o dia 18 de maio de 2020, às 17:45 horas, para o oitiva dos 

policias militares Wagner e Costa e Silva e Anderson Nascimento Santana.

 Requisitem-se os militares.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 3920-71.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:MT 13.822

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000679-03.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO KOBALSKY GONCALVES COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY AMORIM COELHO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000679-03.2019.8.11.0012 REQUERENTE: GUSTAVO KOBALSKY 

GONCALVES COELHO REQUERIDO: WESLEY AMORIM COELHO Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, querendo, apresente réplica no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 19 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000898-16.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): EDVALDO MARIA DE JESUS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Certifique o Sr.Gestor acerca da 

tempestividade da contestação apresentada pela parte requerida e, na 

sequência, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Após, voltem-me os autos para saneamento. 

Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117658 Nr: 4045-67.2019.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA KANESIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ADOLFO DE OLIVEIRA, AYKI 

KANESIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:22439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu a 

realização de audiências como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 26/05/2020 às 08h00min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96331 Nr: 6412-35.2017.811.0012

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 431 de 654



 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCB, RVCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 306028.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 04/06/2020 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35460 Nr: 1533-29.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - OAB:4.660-B 

MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias promova o andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se e cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-79.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000316-79.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ILTON TRICHES Vistos. Analisando detidamente os autos 

verifico que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais respectivas, razão pela qual DETERMINO a sua intimação para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE A INICIAL, trazendo à colação 

o comprovante de recolhimento da Guia de Arrecadação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Rosário Oeste, 19 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-64.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000317-64.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ILTON TRICHES Vistos. Analisando detidamente os autos 

verifico que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais respectivas, razão pela qual DETERMINO a sua intimação para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE A INICIAL, trazendo à colação 

o comprovante de recolhimento da Guia de Arrecadação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Rosário Oeste, 19 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000794-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000794-58.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MANOEL GOMES RIBEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuidam 

os autos de Aposentadoria por Idade (rural), ajuizada por MANOEL 

GOMES RIBEIRO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte 

processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, a parte autora foi devidamente 

intimada para, querendo, impugnar a demanda, mas quedou-se inerte. Os 

autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos para a 

concessão do benefício previdenciário. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir 

(se assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Noxa Xavantina/MT, 19 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JULIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000482-82.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: ANTONIO JULIO DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Cuidam os autos de 

Ação Previdenciária para fins de concessão de aposentadoria por idade 

(rural), ajuizada por ANTONIO JULIO DE ALMEIDA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento seguiu 

seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo 

legal e do contraditório e ampla defesa. Deferido os benefícios da 

gratuidade de justiça. Apresentada a contestação, a parte autora foi 

devidamente intimada mas deixou transcorrer o prazo de impugnação sem 

manifestação. Os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a 

sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido o preenchimento dos 

requisitos para a concessão do benefício previdenciário. Intimem-se as 
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partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que depositem 

o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão 

comparecer independentemente de intimação. Noxa Xavantina/MT, 19 de 

março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE BOLSANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, 

REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000082-34.2019.8.11.0012 REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE 

BOLSANELLI REQUERIDO: 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 

XAVANTINA, TABELIONATO, REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E 

PROTESTOS. Vistos. Cuida-se de Ação de Jurisdição Voluntária para 

Restauração de Registro ajuizada por MARCELO HENRIQUE BOLSONELLI, 

já devidamente qualificado nos autos. Segundo consta da peça inaugural, 

a parte autora teve o seu registro de nascimento cancelado pelo seguinte 

motivo: “irregularidades nas assinaturas e em branco”. Requer, neste 

contexto, a restauração do seu registro de nascimento. O processo teve 

curso regular, tendo o Ministério Público opinado pela procedência do 

pedido inaugural. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, consigno ser hipótese de julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não se mostra necessária maior 

dilação probatória, além do que, a causa é de pouco complexidade, não 

exigindo maior esforço em sua solução. No que toca ao mérito, é imperiosa 

a transcrição do art. 109, caput, da LRP, senão vejamos: Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu não só do 

ônus de demonstrar que houve o efetivo cancelamento do seu registro de 

nascimento, conforme documento fornecido pelo próprio Cartório de 

Registro Civil, como também a necessidade de sua restauração, uma vez 

que alguns de seus direitos civis ficam tolhidos caso não consiga 

recuperar o seu registro de nascimento. Ademais, os documentos 

pessoais acostados aos autos, dotados de fé pública, já que extraídos de 

órgãos oficiais de identificação, permitem verificar e certificar que as 

informações neles constantes são verídicas e, portanto, devem ser 

consideradas na restauração do registro de nascimento, especialmente a 

fim de que possam ser supridas as irregularidades que culminaram no seu 

cancelamento. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de 

direito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de DETERMINAR a 

restauração do registro civil da parte autora, o que faço com arrimo no art. 

487, I do CPC c.c art. 109 da Lei 6.015. Expeça-se mandado para que seja 

restaurado o assentamento, observando-se a necessidade de supressão 

dos vícios que culminaram no seu cancelamento. Sem custas e honorários 

Transitado em julgado, arquive-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Às 

providências, Noxa Xavantina/MT, 19 de março de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000706-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOAQUIM PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DOS SANTOS BESERRA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000706-83.2019.8.11.0012 REQUERENTE: LEONIDAS JOAQUIM PAIXAO 

REQUERIDO: MATHEUS DOS SANTOS BESERRA PAIXAO Vistos. Estando 

as partes de comum acordo e não havendo qualquer vício que macule o 

negócio jurídico entabulado pelas partes, HOMOLOGO a transação 

extrajudicial, o que faço com arrimo no art. 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Noxa 

Xavantina/MT, 19 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-45.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

JAIRO COELHO OAB - 284.289.191-00 (REPRESENTANTE)

CLEDEMIR DA ROSA OAB - 935.336.241-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BOTELHO MENEZES (INVENTARIANTE)

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (ESPÓLIO)

RENATO BOTELHO MENEZES (INVENTARIANTE)

AUGUSTO MENDANHA DE MENEZES (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000273-45.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): D. K. R. C. REPRESENTANTE: JAIRO COELHO, CLEDEMIR DA 

ROSA ESPÓLIO: BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES INVENTARIANTE: 

AUGUSTO MENDANHA DE MENEZES, RENATO BOTELHO MENEZES, 

BRUNA BOTELHO MENEZES Vistos. Nos termos do art. 98 do Novo Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revisão. Por se tratar de demanda que 

afeta interesse de menores, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 48 horas, nos moldes do art. 201, III e VIII 

do Estatuto da Criança e Adolescente. Após, volvam-me os autos 

conclusos para análise e deliberação. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 17 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000241-40.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE DALLEGRAVE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000241-40.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ADILSON JOSE 

DALLEGRAVE Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpre-se. Nova Xavantina – MT, 17 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-42.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CAETANO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000312-42.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: MARCIO CAETANO ROSA EXECUTADO: HUMBERTO LUIZ 

NOGUEIRA DE MENEZES, NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA Vistos. 

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpre-se. Nova 

Xavantina – MT, 18 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000257-91.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA CUNHA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE ZILLMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000257-91.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: CAMILA DA CUNHA CARVALHO REQUERIDO: FABIANE 

ZILLMER Vistos. Verifico que a presente missiva não atende os requisitos 

insculpidos no art. 260 do CPC, eis que não veio acompanhada das peças 

essenciais para o cumprimento da decisão deprecada. Assim, oficie-se ao 

juízo deprecante para, em 15 (quinze) dias, encaminhar as cópias 

necessárias para seu efetivo cumprimento, sob pena de devolução da 

Carta Precatória. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Às providências. Nova Xavantina – MT, 18 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66429 Nr: 1579-76.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BALDONADO RODRIGUES, 

ROGERIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 247, de 16 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 14 de maio de 2020, às 

15h20min. (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119308 Nr: 4967-11.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA, JHONE DA 

CONCEIÇÃO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42.432/DF, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - OAB:12971/MT

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 247, de 16 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de maio de 2020, às 

15h30min. (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68188 Nr: 2904-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS, 

SILMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIER PEREIRA DE ABREU - 

OAB:12829, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - OAB:34487

 Tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu a 

realização de audiências como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 26/05/2020 às 07h30min (MT).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 4492-60.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS, BBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ironides Pereira Gomes, Rg: 

2678601 SESP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autonomo, Endereço: 

Av. Central S/nº- Quadra 36, Lote 09Dra: 36 Lote 09, Bairro: Centro, 

Cidade: Querencia-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000307-20.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RIBEIRO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA LUIZA BARBOSA DA COSTA OAB - MT28028/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000307-20.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: JAQUELINE RIBEIRO TAVARES REQUERIDO: PROCURADOR 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Recebo a 

inicial, eis que atende as normas insculpidas nos Código de Processo 

Legal vigente. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 
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jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência 

e a requerente qualifica-se como “do lar”, documento e informação hábil à 

concessão do benefício pleiteado, razão porque DEFIRO-O. Deixo, por ora, 

de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, em 

atenção ao ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, bem como levando-se em consideração 

não ser de praxe o comparecimento dos procuradores do estado réu 

nestas solenidades realizados no interior o estado, visto que como de 

praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que 

o requerido não tem por hábito ou regra transacionar, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se o estado réu, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação. Cumpra-se. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 18 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM FERREIRA TEIXEIRA OAB - GO27625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REU)

weydes rodrigues dos santos (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001023-81.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZIA PEREIRA DOS SANTOS REU: GARCONI CONSTANTINO 

DA SILVA, WEYDES RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Jurídico C.C Pedido de Outorga, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por LUZIA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de 

GARÇONI CONSTANTINO DA SILVA e EUDES RODRIGUES DOS SANTOS, 

todos qualificados. Em síntese, narra a inicial que em meados de 2009, a 

autora e seu companheiro celebraram negócio com o Sr. Guiomar Alves 

da Silva, consistente na troca de uma chácara de propriedade do polo 

ativo por um imóvel na cidade, registrado no CRI local sob a matrícula de 

número 7.349, sendo toda a negociação intermediada pelo Sr. Eudes 

Rodrigues dos Santos. Afirma que em 2019 constatou que a escritura do 

imóvel ainda não havia sido transferida para seu nome, constatando, 

ainda, a existência de uma Escritura Pública de Compra e Venda, 

outorgada pelo Sr. Guiomar Alves da Silva em favor de Garçoni 

Constantino da Silva, datada de 21/06/2017 no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Aduz que a Cláusula Segunda, item 2.2, da Escritura de 

Compra e Venda, consta que o valor da venda do imóvel foi de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) e na Cláusula quarta, o valor do ITBI é de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais), haja vista que a Comissão Municipal 

de ITBI avaliou o imóvel em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), levantando 

suspeita de ter havido negociação fraudulenta, podendo estar em risco o 

seu imóvel, haja vista o fato de que pode ser transferido a qualquer 

momento. Foi determinada a emenda da inicial para que a autora 

comprovasse fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça (id. 

26077661), bem como para que a autora retificasse os polos ativo e 

passivo da presente, apresentando documentos hábeis a comprovar a 

existência do negócio que se pretende anular e, ainda, a matrícula 

atualizada do imóvel rural que também foi objeto de negociação entre as 

partes. Emenda à inicial em id. 29018627. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Recebo a Emenda à inicial de id. 

29018627. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal 

via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal 

artigo depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a 

extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de 

justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi 

colacionada aos autos declaração de hipossuficiência e a requerente 

qualifica-se como “do lar”, documento e informação hábil à concessão do 

benefício pleiteado, razão porque DEFIRO-O. No que concerne ao pedido 

liminar, nos moldes do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência e evidência. Enquanto a tutela de urgência 

procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de 

difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o 

direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de ser 

verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 

do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos 

que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Feita estas considerações e depois de detida análise dos 

autos, observa-se haver elementos que evidenciam o direito invocado pelo 

autor, através dos documentos acostados na exordial. Há, ainda, justo 

receio de dano irreparável caso a medida pleiteada não seja deferida 

neste momento processual. Pretende a parte autora o embargo da 

escritura do imóvel de matrícula n° 7.349 do CRI local, objeto da presente 

ação, enquanto se discute sobre a propriedade do bem. Contudo, apesar 

de o autor tão somente ter feito o pedido em relação à matrícula de nº 

7.349 do Registro de Imóveis desta Comarca, por segurança, entendo que 

seja plausível o deferimento, tão somente, da averbação da existência da 

presente ação na matrícula mencionada estendendo-se tal medida à 

matrícula de n° 5.200 registrada no CRI da Comarca de Água Boa/MT, cuja 

propriedade é dos autores, uma vez que, conforme se extrai da exordial, 

ela também foi objeto da negociação envolvendo as partes e até o 

momento não houve a transferência de sua titularidade. A anotação da 

existência deste feito na matrícula dos imóveis se mostra suficiente para 

garantir e preservar os bens perante terceiros de boa-fé. Assim, a 

averbação da existência de ação no registro e matrícula de imóveis tem 

por finalidade a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente 

interessados em sua aquisição. Neste sentido, segue lição jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

DE PROPRIEDADE COM BASE EM PROCURAÇÃO FALSA – PEDIDO DE 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO 

IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 

RECURSO PROVIDO. A averbação da existência de ação à matrícula de 

imóveis é medida adequada e prudente quando se discute a titularidade 

deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, 

afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou propriedade, e, 

ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os envolvem e 

das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder geral de 

cautela. Recurso provido.” (TJMT - AI 52519/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no 

DJE 11/11/2014) Acrescente-se o fato de que as partes não sofrerão 

qualquer prejuízo caso seja averbada a existência da presente ação nas 

matrículas dos imóveis mencionados. Entretanto, terceiros poderão sofrer 

danos de difícil reparação caso a medida não seja efetivada. Ante o 

exposto, defiro parcialmente a tutela pleiteada para constar a existência 

da presente ação nas matrículas de n. 7.349 do CRI de Nova Xavantina/MT 

e n. 5.200 do CRI de Água Boa/MT, até ulterior deliberação. Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT e de Água Boa/MT 

para cumprimento da presente decisão. Nos moldes do art. 334 e 

seguintes do CPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar 

às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro. 

Procedam-se o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC. Citem-se os requeridos e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados. A intimação da parte autora será por meio de seu 

advogado, enquanto dos réus será feita pessoalmente. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório, a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC. 

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, intime-se a parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias. Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações. Nova Xavantina/MT, 16 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-17.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ALVES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000249-17.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NELMA ALVES 

SOARES Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de NELMA ALVES 

SOARES, ambos qualificados nos autos. Nos termos do artigo 827 e 

seguintes do Código de Processo Civil (CPC): a) Cite-se a parte executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida 

executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade suficientes 

para a garantia da execução. b) Em caso de pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. 

c) Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada 

poderá ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional 

do advogado da parte exequente. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Nova Xavantina - MT, 17 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-12.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINY SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010429-12.2016.8.11.0012. REQUERENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP REQUERIDO: ALLINY SOUZA SANTOS 

Vistos, etc. Não tendo a parte autora impulsionado o processo quando 

necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada a 

manifestar a respeito da certidão, a parte manteve-se inerte e não se 

manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia do 

interessado, conforme atesta certidão de id 29320376. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte autora é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. Em virtude do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Nova Xavantina, 20 de fevereiro de 

2.020. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-46.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VITELBINO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 30208967 e 30208971). Intime-se a recorrida, na pessoa 

de sua advogada, a apresentar as contrarrazões recursais no prazo 

legal. Decorrido o prazo para resposta, encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 19 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000280-42.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIDANE CRISPIM DA SILVA DIAS OAB - MS20852 (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000280-42.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: ZILMA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já 

encontra-se adimplido. De fato, tendo havido a satisfação integral da 

obrigação pelo executado, conforme informado ID.15108094, a pretensão 

da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a não ser 

extinguir o feito, senão vejamos: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I – a petição inicial for indeferida; II – a obrigação for satisfeita; III – 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

– o exequente renunciar ao crédito; V – ocorrer a prescrição 

intercorrente”. Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, 

JULGO EXTINTO o presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, 

inciso II, do Novo Código Processual Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. NOVA XAVANTINA, 14 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010315-44.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A ALVES MELLO & V ALVES MELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACLA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010315-44.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: A ALVES MELLO & V ALVES 

MELLO LTDA - EPP EXECUTADO: PACLA TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança de Título Extrajudicial 

proposta por A ALVES MELLO E V ALVES MELLO LTDA.-EPP em 

desfavor de PLACA TRANSPORTES LTDA.-ME, ambos qualificados nos 

autos. Conforme se extrai dos autos a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, deixando, contudo, de atender as diligências que 

lhe incumbiam (id. 23728240). Diante disso, atento aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 
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resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução 

do mérito quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, 

ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de 

prévia intimação pessoal das partes para extinção do processo, à 

exegese do § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos 

da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 14 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (EXEQUENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000025-16.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: BALTAZAR AUGUSTO DE 

MENEZES EXECUTADO: CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora 

informou a inexistência de interesse quanto ao prosseguimento do feito, 

conforme id. 27260092, devendo, pois, ser o feito extinto, mormente pela 

desnecessidade de consentimento da parte contrária (Enunciado nº 90 do 

FONAJE). Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, Julgo extinto o processo sem resolver 

o mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 19 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-77.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES BARREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 30049464 e 30049465). Intime-se a recorrida, na pessoa 

de sua advogada, a apresentar as contrarrazões recursais no prazo 

legal. Decorrido o prazo para resposta, encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 19 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000323-08.2019.8.11.0012. REQUERENTE: FLAVIO ALVES BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente 

rejeito as preliminares no tocante a inépcia, uma vez que se confunde com 

o mérito. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S.A. 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, 

pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato (termo de confissão de dívida) constando assinatura da parte 

Reclamante, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação 

contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. Outrossim, levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam o longo histórico de utilização do cartão pela parte 

autora, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão de seu 

nome nos órgãos restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte 

alega inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente 

a reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, 

vejamos enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).” Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 2% do valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, 

condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos 

morais. CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 2% do valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 100,00 (cem reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 
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pelo Juiz Leigo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-19.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000320-19.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:EVANGELISTA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO TOYAMA 

FALEIRO, CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO POLO PASSIVO: 

VALDIVINO PIRES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-04.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE BRITO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000321-04.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:JOSE GOMES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 05/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-34.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BENO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24/03/2020, ficando as partes 

devidamente intimadas de que tão logo o expediente volte ao normal, será 

designada nova data com a maior brevidade possível. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março de 2020. Marinalda 

Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-04.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARA HENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 
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audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010115-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE GOMES DA MATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 24918157), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 24918158, no valor de R$=3.676,59= (três mil seiscentos 

e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devidamente 

atualizado até o dia 20/08/2019. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para apreciação 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 19 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001318-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPORE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 09h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-63.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ARAUJO NUNES SILVA (REQUERIDO)

KLEYSON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 10h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PALLOMA MOREIRA ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000322-86.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:PALLOMA 

MOREIRA ALVES POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-74.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE LINDAURA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 24-03-2020 às 12h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-25.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 08h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-75.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-75.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 08h: 20min, 
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ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-09.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERIDO)

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-09.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERIDO)

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE MELLO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE MELLO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE MELLO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE MELLO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 08h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-66.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 09h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-21.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALINA HELEN OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 09h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-88.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 10h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-88.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 10h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-88.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 10h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-73.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DESSOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REU)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 12h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 12h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-52.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE GOES ESPERON REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SRGA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 12h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-50.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DOS ANJOS PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 13h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-20.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 13h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-55.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 09h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 09h: 20min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 
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volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-19.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCISCO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000094-19.2017.8.11.0012. REQUERENTE: VALDIR FRANCISCO BISPO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/1995. Fundamento. Decido. Tendo em vista o adimplemento do débito 

perseguido por objeto do presente feito, tal como informado (id. 

30277193), não há óbice à extinção do processo com resolução do mérito. 

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

18 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010081-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDI KARINE ELICKER SCHIRMBECK DE LAVOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NETTO PEREIRA DE ABREU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Marlúcia Germana dos Santos (TESTEMUNHA)

Almiro Ferreira Martins (TESTEMUNHA)

Juliana Veronice Conta Costa (TESTEMUNHA)

Honorato Alves Carneiro (TESTEMUNHA)

Cássio Antônio Leite de Arruda (TESTEMUNHA)

Afonso Doneda (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010081-57.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: HAIDI KARINE ELICKER 

SCHIRMBECK DE LAVOR EXECUTADO: MANOEL NETTO PEREIRA DE 

ABREU Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/1995. Fundamento. Decido. Tendo em vista o adimplemento do débito 

perseguido por objeto do presente feito, tal como informado (id. 

27689798), não há óbice à extinção do processo com resolução do mérito. 

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

18 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR JOSE DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000600-58.2018.8.11.0012. REQUERENTE: CICERO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: DEUZIMAR JOSE DA SILVA CARDOSO Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Conforme id. 24721317, a parte requerente deixou de comparecer, nem 

justificou a sua ausência na audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada. Como consabido, é obrigação da parte requerente 

comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, sob 

pena de extinção do feito e posterior arquivamento, com a sua 

condenação nas custas processuais, a teor do disposto no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, bem como em face do Enunciado 20 do FONAJE. 

Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE 

AUTORA À AUDIÊNCIA. ACIONANTE NÃO LOCALIZADO POR SEU 

ADVOGADO. SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART 51, I, DA LEI 9.099/95 E 

APLICOU MULTA AO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 

APENAS PARA EXCLUIR A APLICAÇÃO DA MULTA. MANTIDOS OS 

DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

EX VI ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 

(Número do Processo: 80045911620178050014, Relator (a): LEONIDES 

BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

16/04/2019). “PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. 

OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 

9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO.” 

(Recurso Cível n° 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

08/05/2013). Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe e baixas de 

estilo. P. I. Cumpra-se. Nova Xavantina – MT, 18 de março de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-05.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sureia Guimarães Abreu (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000114-05.2020.8.11.0012. REQUERENTE: ECIONE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: SUREIA GUIMARÃES ABREU Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado nos termos da petição de id. 

29264410. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 
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de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 18 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000588-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEROTTO INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA SANTOS OAB - SP164275 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000588-44.2018.8.11.0012. REQUERENTE: COMERCIAL DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - EPP REQUERIDO: GEROTTO 

INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado nos termos da petição de id. 

21027658, juntada pelo requerido. Intimado para manifestar sua 

concordância quanto ao acordo noticiado, sob pena de não homologação 

da avença (id. 23348692), o autor permaneceu inerte. Assim sendo, como 

as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, 

nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 

e 55). Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – 

MT, 18 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-19.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010414-19.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIO MONTEIRO 

EXECUTADO: VANDAIRA VIEIRA WEBBER Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Título Extrajudicial proposta por MARIO 

MONTEIRO em desfavor de VANDAIRA VIEIRA WEBBER, ambos 

qualificados nos autos. Conforme se extrai dos autos a parte autora foi 

intimada para dar prosseguimento ao feito, deixando, contudo, de atender 

as diligências que lhe incumbiam (id. 18525273). Posto isso, atento aos 

princípios orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados 

no artigo 2º da Lei 9099/1995, sobretudo a economia processual e a 

celeridade, tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito quando, por não promover os atos de diligência 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Neste caso, ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais prevê a 

desnecessidade de prévia intimação pessoal das partes para extinção do 

processo (§ 1º do art. 51 da Lei 9099/1995). Ademais, não foram 

encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor o que, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95, gera aa extinção do feito: “§ 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Ante 

o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais que 

dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos 

termos do art. 485, inc. III do Código de Processo Civil e 53, §4 da Lei 

9.099/1995. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 18 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000258-81.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Luiz R. Batista (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000258-81.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: LETICIA PINTO E SILVA 

EXECUTADO: FERNANDO LUIZ R. BATISTA Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Tendo em 

vista o adimplemento do débito perseguido por objeto do presente feito, tal 

como informado pela própria exequente (id. 23461041), não há óbice à 

extinção do processo com resolução do mérito. Em razão da extinção da 

dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com 

funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei 9099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 18 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES BARREIRA AMERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000221-83.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: ROSENILDES BARREIRA 

AMERICO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Tendo em vista o cumprimento da 

obrigação perseguida no presente feito, tal como informado pelo 

executado (id. 22921029), o qual não se opôs a parte exequente 

devidamente intimada (id. 23545413) não há óbice à extinção do processo 

com resolução do mérito. Em razão do cumprimento integral da obrigação, 

JULGO EXTINTA a execução de sentença em trâmite, com funda-mento no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-71.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000280-71.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RENATO DE SOUZA NUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. De 

elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. É certo que não é dado à parte 

interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a 

matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente 

discutido e já decidido, vez que este juízo já decidiu o que lhe foi 

submetido e apontou para sua rejeição fundamentos suficientes, com o 

que se torna supérflua qualquer outra análise. Por tal razão os presentes 

declaratórios não merecem guarida. Com efeito, a despeito de o 

embargante alegar omissão/obscuridade na sentença, verifica-se que, em 

verdade, o recurso utilizado manifesta seu inconformismo com o 

entendimento adotado pelo juízo, de modo que não há falar-se em 

acolhimento dos embargos. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual 

MANTENHO incólume a decisão objurgada. Intimem-se. Cumpra, expedindo 

o necessário. Nova Xavantina - MT, 18 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ARACI BACK DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000316-16.2019.8.11.0012. REQUERENTE: NADIA ARACI BACK DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado nos termos da petição de id. 

21027658, juntada pelo requerido. Intimado para manifestar sua 

concordância quanto ao acordo noticiado, sob pena de não homologação 

da avença (id. 23348692), o autor permaneceu inerte. Assim sendo, como 

as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, 

nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 

e 55). Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – 

MT, 19 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001327-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS BEE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para tomar ciência da certidão de ID 25630531 e se 

manifestar.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000562-76.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUMIR JOSE CENEDESE (REQUERIDO)

ADENILSE APARECIDA CENEDESE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000562-76.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: CLAUMIR JOSE CENEDESE, 

ADENILSE APARECIDA CENEDESE Vistos etc. Claumir Jose Cenedese, 

integrante do polo passivo da presente carta precatória peticiona nos 

autos no ID. 30462953 e alega, em síntese, o cumprimento do arresto em 

quantia superior ao determinado pelo Juízo deprecante. Junta documentos 

nos IDs. 30462955, 30463646, 30463647 e 30463648. O polo ativo da 

presente, FIAGRIL, vem por meio de seus causídicos e sustentam que o 

arresto se deu nos ditames da decisão oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Lucas do Rio Verde, anexou na petição outras decisões 

que argumentam ser idênticas e que convergiram também no arresto do 

valor correspondente aos 10 % dos honorários advocatícios (IDs. 

30471145, 30471154, 30471155 e 30471157). Pois bem, inobstante o 

alegado pela exequente FIAGRIL, tenho que razão assiste à executada. O 

mandado fora expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT e 

determinou que fosse efetuado o arresto e remoção de 100.397 (cem mil e 

trezentas e noventa e sete) sacas de soja de 60 kg cada (ID. 30399771), 

não estipulando no mandado o arresto de 10% referente aos honorários 

advocatícios, diferentemente dos exemplos elencados pelo exequente 

FIAGRIL na petição de ID. 30471148, onde existe a previsão expressa do 

arresto de sacas de soja relativas aos honorários advocatícios. Assim, 

tenho que o arresto e remoção de quantidade superior ao previsto na 

Carta Precatória é equivocada, devendo ser sanada por este Juízo. 

Promova-se a remoção de 100.397 (cem mil e trezentos e noventa e sete) 

sacas de soja de 60kg cada conforme determinado pelo Juízo deprecante. 

As 10.039 (dez mil e trinta e nove) sacas de soja referentes a honorários 

advocatícios devem ser devolvidas ao executado. Por fim registro que a 

discussão sobre se deve ou não ser arrestado o valor dos honorários 

advocatícios deve ser feita no Juízo deprecante, cabendo à este Juízo 

apenas o fiel cumprimento dos atos determinados por aquele e eventual 

saneamento de erros materiais como no caso em apreço. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75009 Nr: 3565-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, SIMONE TADAY - OAB:20.255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil; e DEFIRO a liminar requerida pelo 

impetrante, para determinar que a autoridade impetrada proceda a sua 

nomeação no cargo de Arquiteto, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62987 Nr: 1864-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Eugenio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de fls 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445 Nr: 887-11.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de Intimação, a 

ser expedida para Comarca de Primavera do Leste-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1 da CNGC. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5668 Nr: 704-98.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emy Pinheiro de Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 5668.

Vistos.

Antes de homologar o acordo entabulado entre as partes, intimem-se os 

herdeiros habilitados nos autos, através da advogada constituída, para, 

em 10 dias, comprovar a existência da distribuição de inventário, visando 

resguardar o direito de eventuais credores e também divisão equânime 

entre os herdeiros.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86426 Nr: 609-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Ferreira Gonçalves, Delcione Maciel do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Visto.

Compulsando os autos, observo que o denunciado Iago requereu a 

modificação das condições.

Instado a se manifestar o Ministério Público concordou com a alteração.

Assim, DEFIRO o pedido de alteração formulado pelo acusado.

INTIME-SE o mesmo para que inicie ao cumprimento.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Erick Bruno, já que o 

Ministério Público à fl. 402 assim requereu.

Solicite-se a devolução da carta precatória independente de cumprimento.

Dê-se vista ao Ministério Público e após a defesa para que apresentem os 

memoriais finais, no prazo de 05 dias.

Desentranhe-se a petição de fls. 397/401 e junte-se nos autos de Código 

92622 (fl. 331).

Intimem-se. Cumpra.se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16947 Nr: 1030-48.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Elisete de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Julio Fontoura - 

OAB:103.606-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da certidão de fl. 194, constato que esse valor foi recolhido a título 

de diligência do Oficial (fl. 126), contudo o mesmo não foi usado.

Considerando que foi extinta a presente ação, intime-se a parte exequente 

para comparecer na secretaria e retirar o valor ou informar uma conta 

para depósito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23812 Nr: 2584-47.2008.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laminados Paranatinga Ltda, Braz Dela Justina, 

Indústria e Comércio de Madeiras Medianeira Ltda, Selito Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Embramad - Empresa 

Brasileira de Madeiras Ltda, Banco Safra S/A, Intermedium Crédito 

Financiamento e Investimento S/A, Banco Paulista S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192.978/SP, Fabio de Alencar Karamm - OAB:184.968/ SP, 

Gustavo Sanches Estevam - OAB:207.059/SP, João Roas da Silva - 

OAB:98981/MG, Martin Muller Martins Pardal - OAB:155.850- E

 Visto.

Diante da certidão de fl. 409 e, considerando que o feito foi extinto, 

intime-se a parte autora para comparecer na secretaria e retirar os 

cheques, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 2839-68.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 
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Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299/MT

 PROCESSO N.º 2839-68.2009.811.0044 (26809)

Visto.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL intentado pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de PEDRO LAGO DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 163 a parte exequente aduz que a parte executada liquidou o seu 

débito, razão pela qual requer a extinção do feito.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o débito executado já se encontra 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pela extinção do feito.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal, resta 

certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóvel local para proceder o levantamento da penhora efetivada na 

matrícula n.º 758, referente a estes autos.

Serve a presente sentença como ofício.

Isento de custas.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58754 Nr: 3530-09.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para apresentar as contrarrazões recursais 

e, após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 395-52.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco, CLEBER 

COSTA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 PROCESSO N.º 395-52.2015.811.0044 (59718)

Visto.

Trata-se de execução de honorários ajuizada por Cleber Costa Gonçalves 

dos Santos em face do Banco do Brasil S/A.

Foi determinado à fl. 63, a intimação da parte executada para que 

efetuasse o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte executada deixou transcorrer in albis o 

prazo para efetuar o pagamento do débito, fl. 64.

Em seguida, foi penhorado numerário na conta do devedor (fl. 67/68, 80).

Devidamente intimada acerca da penhora, o executado requereu que 

fosse expedido alvará em favor da parte exequente (fls. 88).

Posteriormente, a exequente requereu à fl. 93, o levantamento do valor 

penhorado.

 Desta forma, considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II, 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na inicial.

P. I. C.

Proceda-se a liberação do valor penhorado à fl. 80, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do exeqüente, sendo que o valor deverá ser 

transferido para a conta informada à fl. 93.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27516 Nr: 506-12.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, para se manifestar a cerca dos cálculos 

apresentados as fls.72/72 verso.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 971-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Adib Hage, Hercilia de Barros Maciel Hagge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Ribeiro de Souza Wenzel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da certidão de fl. 24-verso e considerando que a parte autora não 

informou novo endereço, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87351 Nr: 1118-66.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à impugnação 

apresentada as fls. 99/100.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 3282-43.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Bezerra Ltda, João Gomes Bezerra, Cleumisse 

Marques Barbosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Mansur Rios - 

OAB:11645/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Müller Koenig - 
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OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, GUSTAVO 

R. GÓES NICODELLI - OAB:17980

 Vistos.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 1943-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Ivo Francisco Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25883 Nr: 1913-87.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Almerinda Olinda Marciniak, Claudiomiro 

Alexandre Marciniak, Claudinéia Angela Marciniak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura 

(Procuradora Federal do INSS). - OAB:Mat.1662176

 VISTO,

O advogado da parte exequente pugna pela fixação dos honorários de 

sucumbência, cujo valor ficou a ser definido por ocasião da execução nos 

termos da decisão do Tribunal.

Desta feita, fixo o pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

e art. 85 § 2º do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente apresentar o cálculo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, intime-se a parte executada, não havendo manifestação desde já 

HOMOLOGO.

Expeça-se o ofício requisitório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 2089-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal LTDA, Ranieri 

Silva Torsinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Fonteliaxa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Lucia Zago - 

OAB:292699/SP, Henrique Martins Parise - OAB:239087/SP, LETICIA 

LUSTOSA SIMÃO - OAB:345816, Sergio Henrique Ferreira Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro como requer às fls. 123, pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO provisório, nos termos do art. 921, §3º, do CPC.

Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, ou, vindo manifestação das 

partes, DESARQUIVE-SE e venham os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50537 Nr: 2043-72.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Rodrigo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Visto.

Defiro como requer fl. 162.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, intime-se a parte requerida para 

regularizar a propriedade rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20881 Nr: 2337-03.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Sampaio de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de apreensão da CNH e do passaporte, bem como do 

bloqueio do cartão de crédito da parte executada, pois entendo que as 

liberdades individuais garantidas constitucionalmente não podem ser 

mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena de regressão 

até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na forma de 

danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22180 Nr: 956-23.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benevídio Solidade Silva, Marlon Cesar Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Marlon César Moraes da Silva - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à impugnação 

apresentada as fls. 234/237.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 426 Nr: 814-39.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Visto.

Indefiro o pedido de apreensão da CNH e do passaporte, bem como do 

bloqueio do cartão de crédito da parte executada, pois entendo que as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 449 de 654



liberdades individuais garantidas constitucionalmente não podem ser 

mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena de regressão 

até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na forma de 

danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 1081-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudenei Mussi, SEDMAR SERVICOS 

ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES MARINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro como requer à fl. 39.

Proceda o desentranhamento do mandado e proceda a distribuição 

vinculada ao Oficial Valtemir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 3505-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEL - Faculdade Educacional da Lapa, SIMONE 

ZONARI LETCHACOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriele Guimarães dos Santos Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Líbia Sibele Padilha da Luz - 

OAB:PR 63.672, Simone Zonari Letchacoski - OAB:18445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Visto.

Diante da concordância da parte credora em receber parcelado os 

honorários, intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento na conta 

informada à fl. 185.

Decorrido o prazo de parcelamento a parte exequente deverá no prazo de 

05 (cinco) dias informar quanto a quitação do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86861 Nr: 878-77.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa, Vera Lúcia 

Gonzaga Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BORGES DE SOUZA 

SÁ - OAB:20901/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79143 Nr: 1836-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Pitaluga Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASDRUBAL NASCIMENTO 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB-DF12873

 Com efeito concedo ao preso Carlos Antonio Pitaluga Alves, qualificado 

nos autos, liberdade provisória com as seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão:1 – Comparecimento bimestral em juízo para informar e 

justificar suas atividades, após o retorno das atividades forenses 

habituais;2 – Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos 

processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo;3 – Não 

mudar de residência sem previa permissão do Juízo;4 – Recolhimento 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga e; 5 – Não se aproximar 

da vítima ou manter contato com a mesma por qualquer meio de 

comunicação.6 – Comprovar nos autos atividade lícita e endereço fixo a 

fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para o monitoramento 

do cumprimento das obrigações aqui impostas.Expeça–se alvará de 

soltura clausulado, colocando o mesmo em liberdade, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.Fica o acusado advertido de que o 

descumprimento das medidas acima acarretara a decretação da prisão 

preventiva.Atualize-se o sistema BNMP. Ciência à Autoridade Policial e ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8404 Nr: 690-46.2002.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinir Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Thiago Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Visto.

Diante do silêncio da parte executada, defiro o levantamento do valor 

bloqueado para a conta informada às fls. 178.

Analisando os autos, verifica-se que, até o momento, não foram 

encontrados bens penhoráveis em nome da executada suficientes para 

quitação da dívida, em que pese às diversas diligências efetuadas com 

esse propósito, conforme se depreende da tentativa de penhora on line, 

pelo sistema bacenjud, e, ainda, pelas tentativas de localização de bens 

pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Assim, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, por não ter sido 

encontrado bens penhoráveis em nome da executado, nos termos do 

artigo 921, inciso III, do CPC.

No dia 19/03/2021, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo suspensivo sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, os autos serão arquivados, momento em que começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (§§ 2º e 4 º, do art. 921, do 

CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a 

qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12917 Nr: 1607-94.2004.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Roberto Antônio Jacinto, Gilda Maria Dias 

Jacintho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrosio Palla, Espólio de Alceu Lemos 

Medeiros, Mauricio Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes, 

Agnaldo Egido Nunes, Marcos Roberto Egido Nunes, Espólio de Carlota 

Adelaide Costa, Dalila Medeiros Grisi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:18260

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fl. 657 intimando-se a Sra. Dalila Medeiros Grisi, 
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inventariante dos espólios de Alceu Lemos de Medeiros e Carlota Adelaide 

Costa no endereço declinado 661.

Com a elaboração e envio do expediente supra, encaminhem-se os autos 

à União para que se manifeste.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63 Nr: 1248-13.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Zounar, Milton Zounar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, por não ter sido 

encontrado bens penhoráveis em nome da executado, nos termos do 

artigo 921, inciso III, do CPC.

No dia 19/03/2020, intime-se a exequente para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo suspensivo sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, os autos serão arquivados, momento em que começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (§§ 2º e 4 º, do art. 921, do 

CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a 

qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 257 Nr: 549-37.1996.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBJC, EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão da CNH e do 

passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito formulados na 

petição de fls. 211/212, nos termos da fundamentação supra.Defiro o 

pedido formulado no item “a” da petição de fls. 211/212.Para tanto, 

oficie-se ao SERASA para que proceda com a inclusão do executado no 

Sistema de Proteção ao Crédito.Feito isso, SUSPENDO a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, por não ter sido encontrado bens penhoráveis em 

nome da parte executada, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.No 

dia 19/03/2021, intime-se a exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo suspensivo sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, os autos serão arquivados, momento em 

que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (§§ 2º e 4 º, 

do art. 921, do CPC).Os autos serão desarquivados para prosseguimento 

da execução, se a qualquer tempo, forem encontrados bens 

penhoráveis.Remeta-se os autos ao arquivo provisório, após a expedição 

do ofício.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 1546-24.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Suzuki Beal - ME, Rosangela Suzuki 

Filipin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fls. 52/53 já fora analisado às fls. 51.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53434 Nr: 2634-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy de Moraes Rocha, José Francisco 

Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito.

Proceda o desentranhamento da peça de fls. 101/135 e encaminhe-se ao 

Juízo da 2.ª Vara desta Comarca para ser juntado aos autos de Código 

54344.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 431-31.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Direct Ss Industria Comércio Exportação 

e Importação e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giacomini Rocco 

- OAB:246281/SP, Maganice Magda Garcia Kanas - OAB:190270/SP, 

Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP, Maria Beatriz 

Rizzo Cortinas - OAB:306311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 Visto.

Diante da certidão de fl. Retro, devolva-se a presente missiva com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27512 Nr: 502-72.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da justificativa apresentada pelo Estado, o qual informa que o 

crédito já foi inserido no sistema FIPLAN, indefiro o pedido de penhora 

sobre ativos financeiros do Estado.

Aguarde-se a informação do pagamento, no arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80120 Nr: 2278-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28895 Nr: 1892-77.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiol Agropecuária Ltda, L. F. Pasini e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Roberta F. Destro - 

OAB:222.708/SP, Carlos Alberto Destro - OAB:139281/SP, Michelle 

Úbida Sales - OAB:265.912/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito.

 Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 1407-04.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belonisia da Cunha Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57022 Nr: 2444-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R da Silva e Cia Ltda - ME, Silvany Alves 

Kenf, Wilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 23441 Nr: 2218-08.2008.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Esmeraldino Alencar de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 48 horas, regularizar sua 

representação processual juntando procuração aos autos, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 231-78.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renerio Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erasto Paggioli Rossi - 

OAB:OAB/SP

 Pelo exposto, rejeito a exceção de pré executividade apresentada pelo 

espólio do executado.Deixo de condenar os executados em honorários 

advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)). Por outro lado, com 

fulcro no artigo 131, III, do CTN, artigo 4º, III da Lei nº 6830/80 e artigos 

921, I e 313, I ambos do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

substituição do polo passivo, devendo se retificada a capa dos 

autos.Determino a intimação do espólio, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos, para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.Sem prejuízo, declaro o processo suspenso por 01 (um) ano, nos 

termos do artigo 151, inciso VI, do CTN.Decorrido o prazo, dê-se vista dos 

autos à Fazenda Pública Nacional para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 

40, da LEF.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 20 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 3202-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF FERRAGENS LTDA, Joyce Karina Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WF FERRAGENS LTDA, CNPJ: 

13197615000100 e atualmente em local incerto e não sabido JOYCE 

KARINA KOLLING, Cpf: 03702522921, Rg: 69499570, Filiação: Noelir de 

Fátima Machado Kolling e Jose Kolling, brasileiro(a), natural de Toledo-RS, 

casado(a), Telefone 66 3582 - 1184. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A empresa exequente é credora da Executada da 

quantia de R$ 7.604,24, desta forma a requerente somente executará os 

dois títulos representado pelas duplicatas e notas fiscais, demonstradas 

adiante: Duplicata n. 51833-01/01, vencimento 27/7/2014, valor de R$ 

266,37 e duplicata n. 51364-01/01, vencimento 30/7/2014 no valor de R$ 

7.337,87 . O executado reconhece a dívida referente aos títulos ora 

apresentados face das vendas feitas confrome notas fiscais, duplicatas, 

comprovantes de recebimento/entrega, anexo aos autos. Ocorre 

Excelência que, a exequente já procurou reiteradas vezes o Executada e 

foi inútil todos os esforços empreendidos para obter o recebimento das 

importâncias vencidas em questão. Tornando-se impossível o pagamento 

espontâneo da dívida, não resta alternativa, senão promover a execucção 

do título, que em si basta para a prova do débito.O demonstratitvo de 

atualização do débito em anexo demonstra de forma detalhada o crédito 

da empresa requerente, que devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, juros 

legais de 1,00% (um por cento) até a data de 01/10/2016 é de R$ 

11.586,44 (onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 17.844,87 - Valor 

Atualizado: R$ 17.844,87 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOExpeça-se edital de citação dos 

executados.Expeça-se, ainda, mandado de arresto dos bens registrados 

sob o nº 700 e 701 (fls. 53).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi , digitei.

Paranatinga, 17 de março de 2020

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2495-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Becker, Ilário Júnior Fideski, Madalena Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonas Becker, Ingrid Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Procedimento: 288581/2020

Solicitante: Ana Maria Becker

Solicitante: Ilário Júnior Fideski

Solicitante: Madalena Becker

Solicitado(a) : Francis Jonas Becker

Solicitado(a) : Ingrid Becker

CERTIDÃO

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a sessão de 

Conciliação/Mediação agendada nos autos supramencionado, não vai se 

realizar em virtude da Portaria-Conjunta N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

(Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (NOVO Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso), CAPÍTULO V, Art. 15, inciso II.

 CERTIFICO ainda, que diante do exposto e por determinação verbal do 

MMº Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC - Dr. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota, redesigno a sessão de conciliação/ mediação para o dia 

29/05/2020 às 16h30min a realizar neste Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga-MT

Paranatinga -MT, 17 de março de 2020.

 Andréa Corrêa da Costa Carvalho

 Gestora Judiciária do CEJUSC/Paranatinga

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56960 Nr: 2400-81.2014.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tropical

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 
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Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59204 Nr: 162-55.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Parreira de Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o endereço informado pelo requerente a fl. 98, 

está incompleto, razão pela qual, nos termos da legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o preparo da diligência do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 789-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio Importação Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 1084-62.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 4284-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51219 Nr: 411-74.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda, Perival de Matos 

Campos, Euracy Ramos da Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara destacomarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16176 Nr: 260-55.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Muller, Gerte Wiedmann, Olira Wiedmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:OAB/MT 19.619

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23441 Nr: 2218-08.2008.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Esmeraldino Alencar de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a Advogada da parte autora Dra. Andreia Dela Justina 

para no prazo de 48 horas, regularizar sua representação processual 

juntando procuração aos autos, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25050 Nr: 1083-24.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Stabile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Eckert, Claudete Maria Bender Eckert, 

Odemir Eckert, Nilson Antônio Eckert, Carmem Lucia Luiz da Mota Eckert, 

Soeli da Vera Bulow Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castilho - 

OAB:196408/SP, Daniele Luizari Stabile - OAB:10420-MT, Gabriel 

Gaeta Aleixo - OAB:207681, PAULO ROBERTO FRANCO - OAB:27837/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5.713/MT, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8.586/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 05 (cinco)dias proceder a retirada dos autos para o que 

entender de direito, sob pena de retornar ao arquivo defivitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65756 Nr: 3021-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Gomide Rocha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:OAB/MT 19.619, Juliano Pereira Nunes Filho - OAB:21015/O, 

Karla Fainina Freitas de Campos Ribeiro - OAB:16.495 B, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31874 Nr: 117-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welf Nunes Pereira -ME, Welf Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, declaro a prescrição 

intercorrente do(s) crédito(s) tributário(s), e por consectário lógico julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do CPC, e no artigo 156, inciso V, do CTN.Ficam 

levantadas eventuais penhoras existentes.Sem custas judiciais e 

honorários, consoante disposto no caput do art. 39 da Lei nº 6.830/80. 

Transitada em julgado, arquive-se.Paranatinga/MT, 11 de março de 

2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32632 Nr: 872-80.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leila Simões da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Classir Miguel Rigon - OAB:20420 B/MT

 Código 32632

 VISTO,

O executado MUNICIPIO DE PARANATINGA/MT apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença intentado por MARIA LEILA SIMÕES DA SILVA, 

aduzindo, em síntese, excesso de execução, apresentando, para tanto, 

planilhas de cálculos e demais documentos (fls. 158/169).

Intimada, a parte impugnada aduziu estar em acordo com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 170/171).

É o relato do essencial.

Da análise dos autos verifica-se que o impugnante se insurgiu em relação 

ao valor do cálculo apresentado pela parte exequente, impugnando-o, 

alegando, em síntese, excesso de execução.

 Instada a se manifestar, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

 Ante a concordância da parte impugnada, deixo de tecer maiores 

considerações e acolho a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados por ele, na importância de R$ 2.710,12 

(dois mil setecentos e dez reais e doze centavos). Além de R$500,00 

(quinhentos reais) de honorários advocatícios, os quais não forma 

impugnados.

Neste ponto, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV).

Após o levantamento dos valores, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, determino a conclusão destes autos, para prolação de 

sentença de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50242 Nr: 1769-11.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terezinha Bressan Zata-ME, Ana 

Terezinha Bressan Zata, Jorge Zorzetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Código 50242.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual o exequente postula seja realizada a citação 

por edital (fls. 144).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITE-SE os executados Ana Terezinha Bressan Zata-me, Ana 

Terezinha Bressan Zata e Jorge Zorzetto por edital, com prazo dilatório de 

30 (trinta) dias, para que providencie o pagamento da divida no prazo de 

03 (três) dias, ou caso queira ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

para funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51213 Nr: 405-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz R. Franco - 

OAB:20720-B, Dauany Sgaravatti - OAB:18926, Diego Oliveira de 

Lima - OAB:16351, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:9171/B/MT

 Código 51213.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado por Renova Companhia securitizadora de Créditos financeiros 

S.A, contra Union Armazéns Gerais Comércio e Representações Ltda, 

Adir Freo e Marlon Cristiano Buss.

Às fls. 159/161 o requerente pleiteia pela realização de buscas de bens 

dos executados via sistema RenaJud e Bacenjud, bem como a citação do 

avalista por meio de carta.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud fls.66. Deste modo somente se comprovado 

que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com 
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a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

Bacenjud.

Por outro lado, Defiro a citação do avalista no endereço informado às fls. 

161 v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54199 Nr: 328-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT, Paulo 

Fernando Piagentini de Souza - OAB:13.930/MT, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54199

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55140 Nr: 1128-52.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Eugenio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55140

VISTO,

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de CLAUDEMIR EUGENIO DA SILVA.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte autora. Decorrido o prazo, a 

autoracompareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Inicialmente consigno que compete à parte autora promover as diligencias 

e requerimentos necessários da ação, os quais serão analisados e 

deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito.

 De todo modo, analisando minuciosamente os autos constato que o 

requerido foi citado e depois de certificado o decurso de prazo para a 

apresentação de contestação a ação passou a seguir o procedimento de 

cumprimento de sentença.

Desde modo, chamo o feito à ordem para revogar todos os atos 

praticados a partir de fl. 44 e determinar vistas a Defensoria Pública para 

que apresente contestação em favor do requerido.

 Após, intime-se a parte autora para querendo impugnar a contestação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55877 Nr: 1662-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. S. Solani ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, III, do NCPC, suspendo o 

processo por 6 (seis) meses, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a parte autora pessoalmente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito sob pena 

de extinção e arquivamento no termos do art. 485, inciso III do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga-MT, 11 

de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58362 Nr: 3295-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Florismar Pereira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3295-42.2014.811.0044 (Código: 58362)

VISTO,

Considerando que a parte exequente (fls. 200/203) concordou com os 

cálculos impugnados pela parte executada às fls. 196/199, por corolário 

lógico, homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), devendo constar a renúncia expressa da parte exequente 

quanto ao valor excedente nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes da 

CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do 

CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 3472-06.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva, Luci Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58644.

VISTO,

Tendo em vista que a exequente não juntou nos autos nenhuma 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar bens do requerido, indefiro por hora os pedidos de fls. 

101/102, pelos próprios fundamentos da decisão retro.

 Por outro lado, INTIME-SE à exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63745 Nr: 2247-14.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63745

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL DA ROVHA 

GUIMARÃES em face da sentença prolatada às fls. 144/145, conforme se 

vê às fls. 147/149.

Instado a se manifestar, o requerido quedou-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Aduz o embargante que houve erro contradição na sentença proferida às 

fls. 144/145, eis que apesar da parte autora ser contribuinte individual foi 

fixado um salario mínimo a titulo de aposentadoria.

Merece provimento os embargos declaratórios, eis que a fixação do 

quantum a ser percebido pelo contribuinte individual deve ser calculado 

nos termos da Lei 8.213/91.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito dou 

parcial provimento ao recurso, modificando a sentença atacada para fazer 

constar o seguinte texto no referido decisum:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no importe de 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), devido a 

partir do dia seguinte da cessão do auxílio-doença.

No mais, mantenho incólume a sentença.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 2635-14.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deivison Leandro Rupolo, Loivo Winkelmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

parte autora, para no prazo legal, querendo, apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 212-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Maria Barbosa Salmen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Galinari, Carlos Roberto Liparizi, Lenir 

Mrozinski, Selme Rocha Liparizi, Ronaldo Liparizi, Margarethe Liparizi 

Lousada Liparizi, Evanilde Beatriz Mrozinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ DE SALMEN 

MARTINS - OAB:96451, José Nilton Gomes - OAB:22118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66438

VISTO,

A priori, cadastre a advogada constituída pela parte autora (fl. 290v) e 

pelos requeridos (fls. 132/133) no Sistema Apolo, caso ainda não tenha 

sido feito.

Diante dos argumentos trazidos pela peticionante de fls. 289/290, devolvo 

os prazos referentes às movimentações de 09.01.2020 e 11.02.2020.

Assim, considerando que já se manifestou acerca de parte do 

impulsionamento de 09.01.2020, delibero:

1. Cite-se a requerida Margarete Liparizi Lousada no endereço Rua 

Emanuel Pinheiro, n. 140, Centro, CEP 78.870-000, Paranatinga/MT.

2. Indefiro o pedido de busca de endereço do requerido André Galinari, 

através do sistema Bacenjud, posto que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de localizar o 

endereço do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Assim, intime-se a autora para que diligencie o endereço do requerido, no 

prazo de 10 (dez) dias. Sobrevindo a indicação de endereço, expeça-se a 

secretaria com o necessário.

3. Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para a apresentação de 

contestação dos requeridos devidamente citados, para posterior analise 

do pedido de decretação da revelia.

Por fim, intime-se a autora para que impugne a contestação de fls. 

103/286, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66506 Nr: 244-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CV, KEVdM, FLVdM, GVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 244-52.2016.811.0044 (Código 66506)

VISTO,

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 67248 Nr: 537-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio da Silva, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67248

VISTO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Ciente da autorização para retirada da certidão para fins de averbação (fl. 

68).

Assim, proceda-se a secretaria com a expedição da certidão, caso ainda 

não tenha sido feita, mediante o recolhimento das custas para tanto. Em 

seguida intime-se a parte exequente para proceder com a sua retirada, na 

pessoa por ela autorizada à fl. 68.

Depois de exauridos os procedimentos acima transcritos, intime-se a parte 

exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

parágrafo 1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70268 Nr: 1748-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Antonio Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 Código 70268.

VISTO,

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial interposta por 

Guimarães Agricola Ltda, em desfavor de Derli Antônio Feltrin, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 60/61 o exequente requer nova intimação do executado por meio 

do seu advogado constituído para que efetue o pagamento do débito, bem 

como a realização de bloqueios e restrições em seu nome caso não 

realize o pagamento.

Ainda o exequente apresenta nos autos a conta bancária para o 

levantamento do bloqueio realizado às fls. 44/46.

Pois bem

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores bloqueados na conta do executado em favor da 

parte exequente, na conta indicada à fl.61.

Expeça-se ofício para inclusão dos executados ao cadastro de 

inadimplentes junto ao SPC e SERASA.

Tendo em vista a possibilidade do adimplemento do débito pela parte 

executada, deixo de analisar, por hora, o pedido de bloqueio via sistema 

BacenJud.

 Ademais, intime-se a parte executada por meio de seu patrono, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito.

Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento pela parte 

executada, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3290-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Ramaria Pereira da Costa - OAB:24305/0, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198, CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - 

OAB:20616/A, Cristiane dos Santos Menino - OAB:243186/SP

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados das partes, acerca da audiência designada, conforme adiante 

transcrita:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 306051 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/06/2020 às 13h30min, a realizar-se na 

sala de conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

 Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, com fundamento no item III art. 

8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade 

de origem para que procedam a citação e intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

 Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 3525-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Vale do Araguaia Ltda, Espólio de 

Valdeci Ody, Luiz Carlos Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74883.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a fazenda exequente postula seja realizada a 

citação em novo endereço encontrado (fls. 24/26).

CITEM-SE os executados por meio de oficial de Justiça no endereço 

apresentado às fl. 24, nos termos da decisão de fl. 07.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77471 Nr: 1023-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Maria dos Santos de Queiroz, 

Jussara Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Código 77471

VISTO,

Intime-se a parte requerente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 3896-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avanildo Batista Filho, Dalci Teresinha Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanildo Batista Dias, Abadia Aparecida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Processo nº 3896-43.2017.811.0044 (Código 83277)

VISTO,

Razão assiste a parte requerente em seu petitório de fl. 160.

Assim, retifico o despacho de fl. 159 para assim constar: “(...) Por outro 

lado, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

deposite em conta vinculada aos autos os valores referentes aos 

honorários periciais, sob pena de preclusão. (...)”.

Depositados os valores, intime-se o perito para que agende data e hora 

para a realização da perícia.

Oportunamente, defiro o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a 

apresentação do laudo pericial.

Ainda, intimem-se as partes para que cumpram com os requerimentos 

feitos pelo perito em sua petição de fls. 124/154, item III.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84151 Nr: 4324-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Fernandes Sisti, Marcos Fernadndes 

Sisti, Maria Eugenia Witzler Antunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84151.

VISTO,

Considerando que o Juízo Deprecante não encaminhou a este Juízo os 

documentos solicitados, necessários para o cumprimento da Carta 

Precatória, devolva-se esta a missiva ao juízo de origem.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88413 Nr: 1706-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Dias Costa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88413

VISTO,

Trata-se de ação declaratória incidental de inconstitucionalidade c/c ação 

de cobrança proposta por GENILDA DIAS COSTA ALVES DE OLIVEIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Em apertada síntese, foi deferido o parcelamento das custas processuais 

em 06 (seis) vezes. A parte autora efetuou o pagamento da primeira e 

intimada para recolher as demais compareceu aos autos pugnando pela 

Justiça Gratuita sob o argumento de que passou por problemas de saúde 

e atualmente encontra-se sem condições financeiras de arcar com o 

custeio das demais parcelas.

 I – DA JUSTIÇA GRATUITA

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 Acontece que tal requerimento deve ser feito de forma fundamentada , o 

que não foi o caso, eis que o autor se limitou em apresentar um relatório 

médico, sem comprovar gastos que colocassem em risco a sua situação 

financeira e, consequentemente, o seu sustento e o de sua família.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo ao autor o 

prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa a 

justificar a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague o remanescente das custas 

e taxas judiciais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 2063-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Geraldo, Mário César Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 89052.

VISTO,

Considerando a inercia do Juízo Deprecante quanto ao oficio encaminhado 

às fls. 22, devolva-se esta missiva ao juízo de origem.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 2471-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 89903.

VISTO,

Considerando a inercia do Juízo Deprecante quanto ao oficio encaminhado 

às fls. 39, devolva-se esta missiva ao juízo de origem.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 250-54.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Maria dos Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 Código 95255
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VISTO,

Certifique-se a secretaria acerca do recebimento do Agravo de 

Instrumento pelo Tribunal, bem como de eventual concessão de efeito 

suspensivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 631-62.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Fruet Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco J. Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB IMPULSIONO o presente feito à 

parte requerida, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 656 Nr: 396-67.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Cardoso Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Borchett, Osvaldo Gonzaga dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Luzia Angelica Arruda Gonçalves - OAB:9.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Schleder - 

OAB:3036/MS

 Código 656

VISTO,

Trata-se de ação monitória intentada por JAIME CARDOSO PINTO em face 

de OSVALDO GONZAGA DOS SATNOS E ADAIR BORCHETT, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1120 Nr: 460-43.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Fabio Siviero Botelho da Silva - 

OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Código 1120.

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3478 Nr: 914-23.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, III, do NCPC, suspendo o 

processo por 60 (sessenta) dias, ou, até ulterior manifestação das partes. 

Por corolário, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a parte autora pessoalmente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito sob pena 

de extinção e arquivamento no termos do art. 485, inciso III do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga-MT, 11 

de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5561 Nr: 639-06.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino José Canova, Nadir Canova, 

Fernando Bittar Trochmann, Joaquim Gonçalves Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 Código 1120.

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 231-78.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renerio Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erasto Paggioli Rossi - 

OAB:OAB/SP

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, ao 

advogado do espólio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

manifestação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 824-63.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alberi Ferst, Terezinha Serley Dal Olmo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Adelir Antônio Pase, Dilvão Roberto Pase, Patricia Zamignani 

Maluf, Celaine Salvador Pase, Faustino de Jesus Vaz, Antonio Pedro 

Aparecido Vaz, Jose Maria Vaz, Mariza Tasca Pase, Luzia de Fatima 

Moraes Vaz, Sandra Helena Giusti Vaz, Sonia Aparecida Benvenuto Vaz, 

João Morie, Dionízio Peruzzolo, Iraides Peruzzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772-RO, Onedson Carvalho da Silva - OAB:7136, Ricardo Batista 

Damásio - OAB:7222-B

 Código: 22046

VISTO,

Verifica-se que o Juízo da 1ª Vara desta Comarca de Paranatinga/MT 

avocou estes autos ante o trâmite da ação de reivindicação de posse sob 

nº 1628-70.2004.811.0044 (Código 12945), naquele Juízo, sendo que a 

ação principal comunga das mesmas partes e versa sobre o mesmo 

imóvel.

 A par disso, observa-se que a regra de fixação da competência por 

prevenção nas ações cíveis em geral é a de que o registro ou a 

distribuição da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto, nos termos do art. 59 do CPC: “Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Então, considerando que a propositura dos autos nº 

1628-70.2004.811.0044 (Código 12945) ocorreu antes da propositura 

deste feito, considerando que ambos possuem conexão, é de aquiescer 

com a avocação e remeter os autos ao juízo competente para que se 

evitem decisões conflitantes ou contraditórias nos processos, na dicção 

do art. 55, parágrafo III, do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ante o exposto, aquiesço com a avocação do r. Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Paranatinga/MT, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Intimem-se as partes.

Após, remetam-se os autos à 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT com 

as nossas homenagens, procedendo-se às anotações e baixas 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo, 

Fazenda Leonardo Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Gabriel Felicio Giacomini Rocco - OAB:246281/SP, 

Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681, JOAQUIM BERGER GOULART NETTO - OAB:11.269, 

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:11.269, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 Código 25203

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial manejada por IHARABRAS S/A 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS em face de ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA 

OLIVEIRA GIONGO E FAZENDA LEONARDO PARTICIPAÇÕES S/A, todos 

qualificados nos autos.

Em apertada síntese foi nomeado como perito o Sr. Jovane Marconi Zago 

para calcular o valor exato devido pela parte executada. Ainda, restou 

consignado que os honorários ficariam sobre a responsabilidade da parte 

executada (fl. 1553).

Em seguida, as partes apresentaram assistentes técnicos e quesitos (fls. 

1582/1584 e 1585/1586).

Também foi apresentada proposta pelo perito (fls. 1560/1563).

A parte executada concordou com a proposta do perito e efetuou o 

pagamento da pericia (fls. 1589/1591).

A exequente quedou-se inerte.

Por fim, o perito agendou a perícia para o dia 06/05/2020, às 14h00, bem 

como requereu o levantamento de 50% dos honorários e o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação de laudo circunstanciado (fls. 

1592/1593).

Vieram-me os autos conclusos.

Conforme se extrai dos autos, o pagamento da pericia ficou ao encargo da 

parte executada, tanto é que ela já efetuou o pagamento integral dela. Por 

outo lado, a exequente quedou-se inerte.

Deste modo, homologo a proposta feita às fls. 1560/1563 e concedo ao 

perito o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de laudo 

circunstanciado.

Visando o inicio dos trabalhos a serem realizados pelo perito, defiro o 

levantamento de 50% (cinquenta por centos) do valor depositado em seu 

favor às fls. 1589/1591, à conta indicada às fls. 1592/1593.

Expeça-se o competente alvará.

No mais, intimem-se as partes e os seus assistentes técnicos 

cientificando-os.

 Após, retornem os autos conclusos para analise das alegações de 

fraude à execução e do requerimento de prosseguimento do leilão da 

Fazenda Leonardo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29683 Nr: 124-82.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Matoso Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29683

VISTO,

Recebo a petição de fls. 214/215 como cumprimento de sentença.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 
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conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30798 Nr: 1235-04.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Possebon Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Carvalho - 

OAB:211049/SP, Gilberto Saad - OAB:24956/SP, João Marcelo Guerra 

Saad - OAB:234665/SP, Milton Saad - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, considerando que o exequente reiterou pedido de 

expedição de penhora e avaliação do bem imóvel, conforme se vê às fls. 

136/137, determino a expedição de carta precatória ao Juízo de Guarantã 

do Norte/MT para tal finalidade. Com efeito, para tanto, deve a parte autora 

efetuar o pagamento das custas processuais e de diligencia, no prazo de 

05 (cinco) dias.Sobrevindo a devolução da missiva, ou certificado que a 

parte autora não promoveu o pagamento das custas e da diligencia, 

determino a intimação da exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, §1º, do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 719-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjaime Marcelo Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro 

nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o Banco 

requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo de 

condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o 

contraditório, não havendo advogado constituído nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 18 de março de 

2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 1497-75.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, Roberto 

Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Felix Cardoso de 

Souza - OAB:14.131/MT

 Por fim, quanto à obscuridade apontada pela parte embargante esclareço 

que a sentença não foi obscura ao indicar que o local do suposto esbulho 

praticado não foi delimitado, apesar de apresentado pela parte autora um 

mapa demonstrativo. Isto porque, apesar da existência do mapa 

demonstrativo, o qual pode ser considerado autêntico, ante a ausência de 

impugnação pela parte adversa, corroborando-o com as demais provas 

produzidas nos autos concluiu-se que houve um deslocamento de áreas, 

conforme bem argumentado na sentença objurgada. Ademais, convém 

dizer que este Juízo em nenhum momento disse que o mapa era ilegítimo 

ou não autentico, ao contrário, repito, este Juízo concluiu que 

corroborando as provas produzidas nos autos o mapa não foi apto a 

delimitar a área esbulhada. Ainda, foi pontuado que a própria embargante 

tinha conhecimento de que poderia haver irregularidades quanto à 

matrícula que serviu para embasar suas pretensões iniciais. Assim, 

apesar de autentico o mapa, as informações dele extraída foram dúbias. 

Por todo o exposto, qualquer irresignação pela parte vencida deverá ser 

discutida por outros meios recursais, que não este. Com essas 

considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 486/496. Cumpra, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de março de 2020. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Lega

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74332 Nr: 3306-03.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tirreno Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários 

S.A, Umberto Cilião Sachelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, 

Roberto Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Felix Cardoso de 

Souza - OAB:14.131/MT, Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 No que tange ao depoimento das testemunhas Kleber Lazzarri, Airton 

Campos de Farias e Waldomiro Vaz Ribeiro, de uma leitura da sentença 

embargada é notadamente possível constatar que eles foram valorados 

pela Juíza sentenciante. Inclusive referidos depoimentos foram transcritos 

e seguidos de argumentos que a levaram a conclusão de que a parte ora 

embargante não comprovou o exercício de posse da área em litígio. Por 

fim, em relação à tese de usucapião, embora não mencionado 

explicitamente na sentença objurgada, considerando que a posse do 

imóvel sequer foi comprovada pela ora embargante, não caberia o 

aprofundamento desta matéria, já que implicitamente conclusivo a 

ausência dos requisitos legais de usucapião. Portanto, qualquer 

irresignação pela parte vencida deverá ser discutida por outros meios 

recursais, que não este. Com essas considerações, conheço dos 

embargos declaratórios, contudo, nego-lhes provimento, mantendo 

incólume a sentença de fls. 486/496. Cumpra, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito em Substituição Lega

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78987 Nr: 1747-74.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Lamberti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Dyogo Costa Marques - OAB:11.084/MT, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Vieram-me os autos conclusos.Conforme se extrai dos autos, depois de 

deferida a produção de prova pericial as partes apresentaram assistentes 

técnicos e formularam quesitos (fls. 634/636 e 637/638).Depois de 

apresentada proposta pelo perito as parte foram intimadas. A parte 

requerida, a qual ficou com o encargo da prova pericial, concordou com a 
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proposta realizada pelo perito (fl. 648). Por outro lado, intimada, a parte 

autora quedou-se inerte (fl. 652).Deste modo, homologo a proposta feita 

pelo perito às fls. 640/643.Assim, intime-se a parte requerida para que 

realize o depósito da quantia de R$64.850,00 (sessenta e quatro mil e 

oitocentos e cinquenta reais).Visando o inicio dos trabalhos a serem 

realizados pelo perito, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por 

centos) do valor a ser depositado pelo requerido em seu favor, à conta 

indicada à fl. 643. Para tanto, expeça-se o competente alvará.No mais, 

intime-se o perito para que designe data e hora para a realização da 

pericia. Sobrevindo o agendamento da perícia, intime-me as partes e os 

seus assistentes técnicos cientificando-os. Concedo ao perito o prazo de 

60  ( sessen ta )  d i as  p a r a  a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  l a u d o 

c i r c u n s t a n c i a d o . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99642 Nr: 1947-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Nunes Piovesan, Pedro Gabriel 

Gonçalves Ferreira, Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Código: 99642

VISTO,

Ciente do parecer ministerial de fl. 255.

Todavia, nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

aguardar a expiração do prazo nela fixado.

Oportunamente, consigno que a audiência será agendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos 

urgentes.

Sem prejuízo do acima exposto, determino que a secretaria diligencie o 

cumprimento da missiva expedida à fl. 240.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2495-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Becker, Ilário Júnior Fideski, Madalena Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonas Becker, Ingrid Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados das partes, para cientificarem acerca da audiência 

redesignada conforme certidão abaixo transcrita:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a sessão de 

Conciliação/Mediação agendada nos autos supramencionado, não vai se 

realizar em virtude da Portaria-Conjunta N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

(Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (NOVO Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso), CAPÍTULO V, Art. 15, inciso II.

 CERTIFICO ainda, que diante do exposto e por determinação verbal do 

MMº Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC - Dr. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota, redesigno a sessão de conciliação/ mediação para o dia 

29/05/2020 às 16h30min a realizar neste Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1604-51.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no importe de 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), devido a 

partir do dia 04/04/2018.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com 

Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão.Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior .Providencie a secretaria os 

atos necessários visando o pagamento dos honorários periciais junto ao 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal-AJG/JF ao médico, Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65756 Nr: 3021-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Gomide Rocha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:OAB/MT 19.619, Juliano Pereira Nunes Filho - OAB:21015/O, 

Karla Fainina Freitas de Campos Ribeiro - OAB:16.495 B, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais finais, conforme 

determinado às fls. 655, iniciando pela parte Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24912 Nr: 942-05.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Assim, indefiro os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de 
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Habilitação (CNH) e cancelamento/bloqueio dos cartões de crédito do 

executado.II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕESContudo, a fim de que possa 

eventualmente obter maior êxito para recebimento da dívida, defiro o 

pedido de inclusão do CPF do executado ao cadastro de inadimplentes por 

meio do sistema SERASA.Desta feita, oficie-se ao SERASA para que 

proceda a devida inclusão, devendo tal negativação ser mantida até o 

devido pagamento do débito, ou, então, até que seja extinta a execução, 

por qualquer motivo.Por outro lado, intime-se a exequente para informar 

bens passiveis de penhora do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando-o nos autos, sob pena de suspensão da execução na forma 

no artigo 921, §2º e seguintes, do Código de Processo Civil.Em caso de 

ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 

de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25081 Nr: 1113-59.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Nilson Francisco Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Ivan Wolf - OAB: 10679/MT, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - 

OAB:2623/MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:33440-PR

 Código 25081

VISTO,

Consta nos autos informações sobre o valor dos danos causados ao 

erário (fl. 744).

Assim, encaminhem-se os autos ao contador para apurar o valor 

atualizado do dano.

Depois, enviem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se.

Por fim, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 1448-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Santana Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 Código 28453

VISTO,

Em consulta ao sistema Apolo, verificou-se existir endereço diverso do 

presente nestes autos, motivo pelo qual indefiro o pedido de citação por 

edital de fl. 214/215.

Desta feita, intime-se a ex-cônjuge do executado a Sra. Selmira Clenir no 

endereço Av. Mato Grosso, nº 912, Paranatinga-MT, nos termos da 

decisão de fl. 207.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, vista dos 

autos Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 2360-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilia Riegel Aguilar, Antonio de Deus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código 64018

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria diligencie o cumprimento do 

mandado de fl. 57.

 Em seguida, determino a intimação da exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 755-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Sacotem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manuel Martinho, Manuel Martinho 

Junior, Jose Martinho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Araujo da Costa - 

OAB:15134/MT, Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PALOMARES - 

OAB:12526

 Código 76986

VISTO,

Trata-se de cumprimento provisório de sentença manejado por 

AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA em face de ESPÓLIO DE MANUEL 

MARTINHO.

 Realizada audiência para tentativa de conciliação entre as partes, elas 

concordaram acerca da aferição atual do imóvel.

 Para tanto foi nomeado como perito o Sr. Alexandre Isernhagen e restou 

consignado que os honorários ficariam sobre a responsabilidade dos 

requerentes.

Em seguida, as partes apresentaram assistentes técnicos e requisitos (fls. 

1470/1471 e 1479).

Também foi apresentada proposta pelo perito (fls. 1488/1491).

A requerente concordou com a proposta do perito e efetuou o pagamento 

da pericia e dos honorários periciais.

A requerida pugnou pela intimação do perito para que ele esclareça se há 

outros meios economicamente mais em conta para atender o item “c” da 

estimativa de despesas (fl. 1511).

Vieram-me os autos conclusos.

Conforme se extrai dos autos, o pagamento da pericia ficou ao encargo da 

parte autora, tanto é que ela já efetuou o pagamento integral dela. Assim, 

julgo desnecessário o pedido da parte requerida formulado à fl. 1511, de 
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modo que o indefiro.

Deste modo, homologo a proposta feita às fls. 1488/1491 e concedo ao 

perito o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de laudo 

circunstanciado.

Visando o inicio dos trabalhos a serem realizados pelo perito, defiro o 

levantamento de 50% (cinquenta por centos) do valor depositado em seu 

favor, à conta indicada à fl. 1490v.

Expeça-se o competente alvará.

No mais, intime-se o perito para que designe data e hora para a realização 

da pericia.

 Sobrevindo o agendamento da perícia, intime-me as partes e os seus 

assistentes técnicos cientificando-os.

 Outrossim, certifique-se a secretaria quanto ao julgamento do Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1016487-84.2019.8.11.0000.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88416 Nr: 1708-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Enfim, verifica-se que o feito está em ordem, inexistem demais 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, razão pela qual 

o declaro saneado.Por conseguinte, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento.Oportunamente, consigno que a produção de 

provas por réu revel é amplamente permitida, eis que a presunção da 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial é relativa. Vejamos: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais 

elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a 

imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido. (STJ - 

REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 18/08/2014)Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga - MT, 19 de março de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3 Nr: 241-98.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Odebrech Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléo Jonas Cezimbra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para informar bens passiveis de penhora do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos autos, sob pena de 

suspensão da execução na forma no artigo 921, §2º e seguintes, do 

Código de Processo Civil.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2020

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando a Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 2020, que 

dispõe sobre o endereço virtual dos magistrados do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, para atendimento dos casos urgentes, no período 

de 20 de março a 20 de abril de 2020.

 Considerando a disponibilidade do endereço virtual, para utilização de 

videoconferência, destinados exclusivamente para atendimento dos casos 

urgentes pelos magistrados do Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso, em regime obrigatório de teletrabalho aos advogados, promotores 

de justiça, procuradores da justiça, defensores públicos, procuradores da 

união, do Estado e dos Municípios, no período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, em observância ao art. 14, da Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de 

março de 2020.

 RESOLVE:

 Art. 1º - O Atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, para casos urgentes, mediante prévio 

agendamento, pelos Assessores de Gabinete Danielly da Silva Rodrigues, 

telefone n. (66) 9.9645-6816 e Cirillo Gonzaga de Almeida, telefone n. (66) 

9.9999-8588.

 Parágrafo único - A lotação do magistrado poderá ser consultada por 

meio do seguinte enderenço: http://www.tjmt.jus.br/lotacionograma.

 Art. 2º - O Atendimento pelos gestores das unidades judiciarias e 

administrativas serão realizados por meio dos respectivos enderenço 

eletrônico (e-mail), disponibilizado nos seguinte enderenço: HYPERLINK 

"http://www.tjmt.jus.br/institucional" http://www.tjmt.jus.br/institucional, ou 

pelo telefone com os Gestores (Judiciários) Irene Aparecida Fermino (66) 

9.9605-1798 (Segunda Vara), Jose Barbosa da Silva (66) 9.9978-3073 

(Juizado Especial), e Administrativo com as gestoras Francineide Paiva 

dos Santos (66) 9.9646-7564 e Roberta Torres Mourão Vieira, (66) 

9.9616-5599.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 20 de março de 2020.

 Art. 4º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Presidência do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, à Ordem dos 

Advogados do Brasil - 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo, Defensores 

Públicos, Procuradores da união, do Estado e dos Municípios.

 Peixoto de Azevedo, de 19 de março de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito - Diretor do Foro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000229-27.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUBENS GONCALVES MENDONCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000229-27.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 68.880,00 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - 

LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 
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POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO RUBENS GONCALVES MENDONCA 

Endereço: RUA DA SAUDE ESQ, S/N, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA ,na pessoa de seu advogado, para manifestar quanto a certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (ID 24908770), no prazo da lei. Peixoto de 

Azevedo , 19 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000756-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. B. T. D. S. (REQUERIDO)

N. G. B. T. D. S. -. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000756-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 4.672,96 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO 

PRATA, 4 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: N. G. BERLANDA TARTARI DE SOUZA - ME Endereço: 

AV BRASIL, 699, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: NAIARA GALVAO BERLANDA TARTARI DE SOUZA Endereço: SEB 

ALVE JUNIOR, 619, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, bem como de seu advogado(a) 

do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados (ID 

25340783). Peixoto de Azevedo-MT, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-87.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000764-87.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU Endereço: D3, 480, 

Bairro Jerusalém,, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS Endereço: desconhecido Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. ADEMAR 

RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ,na pessoa do seu 

advogado, para, querendo, apresentar réplica á contestação, no prazo da 

lei Peixoto de Azevedo, 19 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-03.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIZA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000099-03.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.540,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA MARIZA MARTINS 

DOS SANTOS Endereço: SÍTIO LAGOA ENCANTADA, GLEBA SÃO LUIS, 

PA CACHIMBO II, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AC SINOP, AVENIDA JULIO CAMPOS, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto 

de Azevedo-MT , 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000917-23.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 119.805,71 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: SUPERMERCADO 

FRANLUCI LTDA - ME Endereço: Rua Ministro Cesar Calss, 431, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: MARIA DE LOURDES 

MORAES Endereço: Rua Ministro Cesar Cals, 399, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO e respectivo(a) Advogado(a) para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 40,00, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo-MT, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-31.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000662-31.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EDENILSON LIMA SILVA Endereço: rua 

piaui, 398, casa, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT , 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-26.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEI SILVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000242-26.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSICLEI 

SILVEIRA DA SILVA Endereço: Rua Maranhão, 475, Mãe de Deus, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. 

ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de 

seu advogado, para manifestar quando a informação ID 29865048, no 

prazo da lei. Peixoto de Azevedo , 19 de março de 2020. Maria Claudia 

Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69661 Nr: 3076-92.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR ABREU GUIMARÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3076-92.2014.811.0023 - código 69661

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LINDOMAR ABREU GUIMARÃES

PARTE REQUERIDA: ADENILSON LUIZ DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Adenilson Luiz de Souza, Cpf: 00307666131, Rg: 

20695616 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Avenida Airton 

Senna, S/nº, Bairro: Dama de Outro, Cidade: Novo Mundo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 32.600,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos (...) À vista de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória movida por 

LINDOMAR ABREU GUIMARÃES em face de ADENILSON LUIZ DE SOUZA, 

para condená-lo, a pagar a parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, ou seja, 

27/07/2012 (fl.24) (Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir 

do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), e 

correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença (súmula 362 do 

STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 

desde a data do arbitramento”), deixo de condenar em danos materiais, 

porque ausentes comprovação do nexo entre os valores indicados nas 

notas fiscais e o evento danoso. Oportuno registrar que diante da 

inexistência de qualquer indício de que a autora tenha sido ressarcida 

mediante recursos do seguro DPVAT, ônus que incumbia inevitavelmente 

ao demandado, deixa-se de determinar o abatimento dos referidos 

valores. Considerando que houve procedência na maioria dos pedidos, 

condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C."

Eu, Maria Claudia Silva Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 12 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82602 Nr: 601-61.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL BAZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Indiciado(a): Abel Bazilio da Silva, Cpf: 32808321104, Rg: 

5649358 SESP MT Filiação: Manoel Bazilio Silva e Regina Balbina da Silva, 

data de nascimento: 09/02/1963, brasileiro(a), natural de Itapirapua-, 

convivente, Endereço: Br 163, Bairro: Comunidade São Sebastião, Cidade: 

Itaituba-PA

Finalidade:Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

Resumo da inicial:O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 

denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos 

no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Consta no Inquérito Policial nº 

275/2014/DPA/MT, que no dia 10/11/2014, por volta das 00h10min, na Rua 

Tancredo Neves, Bairro Centro Novo, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o indiciado transportou arma de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, 

ser condenado nos termos da Lei.

Decisão/Despacho:Vistos,

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de 

ABEL BAZILIO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no 

artigo 304 do Código Penal, ocorrido em 07/02/2017.

Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o 

rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fl. 5.

Por consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 532 do CPP, 

determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.

Na impossibilidade da sua intimação pessoal, providencie-se a citação por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal.

Quando do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça 

deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir 

defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que 

patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 

396-A do CPP.

Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do denunciado, 

buscando-se os registros nesta Comarca.

Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Defiro os pedidos de fl. 6.

Desentranhe-se a cópia da denúncia juntada à fl. 7.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Josélio Fernandes Luna - Técnico

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 3828-59.2017.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, ...) Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial e decreto o divórcio de JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE 

MIRANDA e MARISENE VIEIRA DE LIMA, com fundamento no artigo 226, § 

6º, da Constituição Federal. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88090 Nr: 60-91.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO BORGES MUSSURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 60-91.2018.811.0023 código: 88090

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HUGO BORGES MUSSURY

CITANDO: Indiciado(a): Hugo Borges Mussury, Cpf: 83068775353, Rg: 

1942357 SSP PI Filiação: Valdecy Gomes Mussury e Maria de Fatima 

Borges Mussury, data de nascimento: 03/02/1977, brasileiro, natural de 

Lago da Pedra-MA, solteiro, garimpeiro, Endereço: Quadra 74, Casa 05, 

Bairro: Santa Maria, Cidade: Teresina-PI

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

406 do CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares 

e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 306 caput do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no 

Inquérito Policial nº 325/2017/DPA/MT, que no dia 8/12/2017, por volta das 

17h00min, na Avenida Rotary Internacional, Bairro Aeroporto, Comarca de 

Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Pede, 

por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério 

Público em desfavor de HUGO BORGES MUSSURY, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, 

ocorrido em 08/12/2017. Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 05/05-v. 

Cite-se o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

citado, não constituir defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para que patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida 

no § 2º do artigo 396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de 

antecedentes criminais do denunciado, buscando-se nos registros desta 

Comarca e de Lago da Pedra/MA. Determino, ademais, que sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e do Maranhão, bem como ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Defiro os requerimentos formulados às fls. 06. Em razão da possibilidade 

de ser ofertada a suspensão condicional ao acusado mesmo que seja 

apresentada resposta, designo desde já audiência para esta finalidade 

para o dia 30/08/2018, às 18h45min. Determino que as certidões sejam 

anexadas aos autos antes da realização da audiência. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90318 Nr: 1531-45.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVALDO ALBINA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1531-45.2018.811.0023 código: 90318

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ADIVALDO ALBINA DE SOUSA

CITANDO: Indiciado(a): Adivaldo Albina de Sousa, Cpf: 00194782328, Rg: 

25018477 SEJSP MT Filiação: Zilda Albina de Sousa, data de nascimento: 

02/12/1984, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, solteiro(a), serviços 

gerais/ entregador, Endereço: Rua das Dracenas, Nº 502 - Q. 20, Lote: 32, 

Bairro: Jardim América, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

406 do CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares 

e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Consta no Inquérito Policial nº 

30/2018/DPA/MT, que no dia 3/2/2018, por volta das 16h30min, na Rua 

Monteiro Lobato nº 32, Bairro Mãe de Deus, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o indiciado portou, detinha e mantinha sob sua guarda 

1(uma) arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1(um) espingarda, 

tipo garrucha, calibre "32", sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. Pede, por fim, que seja submetido ao 

devido processo legal, para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DESPACHO: 1. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

ADIVALDO ALBINA DE SOUSA, qualificado nos autos como incurso nas 

sanções descritas nos termos da denúncia (artigo 14 da Lei n. 

10.826/2003).CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento do 

mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

desde já fica nomeada a Defensoria Pública para o patrocínio de sua 

defesa, devendo os autos serem encaminhados ao órgão para o 

oferecimento da resposta no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos 

certidão de antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. 

Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do(s) 

acusado(s) no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92516 Nr: 3042-78.2018.811.0023

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CRISTIAN MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS Nº 3042-78.2018.811.0023 código: 92516

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA

RÉU(S): ALAN CRISTIAN MARQUES DE SOUZA

INTIMANDO: Indiciado(a): Alan Cristian Marques de Souza, Cpf: 

05394901139, Rg: 3157222-7 SSP MT Filiação: Arildo Santos de Souza e 

Rosenete Marques, data de nascimento: 08/08/1992, brasileiro(a), natural 

de Arenápolis-MT, solteiro(a), cozinheiro, Endereço: Rua Getúlio Vargas, 

285, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) indiciado(a) acima qualificado(a) para que 

informe conta bancária de sua titularidade, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de perdimento do valor pago a título de fiança.

 DESPACHO: 1. Diante do exposto, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA (fl. 25), sem descontos e 

devidamente atualizado, com fulcro no artigo 337, do Código de Processo 

Penal. 2. Intime-se pessoalmente ALAN CRISTIAN MARQUES DE SOUZA, 

para que informe conta bancária de sua titularidade, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de perdimento do valor pago a título de fiança. 3. 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, decreto o perdimento 

da fiança de fl. 70 e DETERMINO: I - Oficie-se a Conta Única para 

vinculação do valor de fl. 25; II – Remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo das custas, taxas judiciais, despesas processuais e 

despesas do oficial de justiça; III – O valor remanescente deverá ser 

destinado em favor da ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLITA TABITA - 

ASET (conta corrente n. 29953-7 agência 818 Cooperativa de Crédito 

Sicredi), certificando-se nos autos

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96667 Nr: 1664-53.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM BERG BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1664-53.2019.811.0023 código: 96667

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILLIAM BERG BATISTA DA SILVA

CITANDO: Indiciado(a): William Berg Batista da Silva, Cpf: 70558592120, 

Rg: 8.194.789 SPP MT Filiação: Francisco Teotônio da Silva e Neuza 

Batista de Araújo, data de nascimento: 15/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Caicó-RN, solteiro(a), Endereço: Avenida Teles Pires, 600, Bairro: Santa 

Isabel, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

406 do CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares 

e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no 

Inquérito Policial nº 33/2019/DPA/MT, que no dia 0/2/2019, por volta das 

8h25min, na Avenida Rotary Internacional, Bairro Bela Vista, Comarca de 

Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool, praticou homicídio culposo na condução 

de um veículo automotor, que vitimou Terezinha Lurdes Cenci. Pede, por 

fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

 DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de WILLIANBERG BATISTA DA SILVA, imputando-lhe a prática 

do delito capitulado no artigo 302, §3º Lei n. 9.503/97, ocorrido em 

02/02/2019. Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as 

suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime 

e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-5Vº. Por consequência, 

com fundamento nos artigos 396, 396-A e 401, do CPP, determino que o 

acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta à acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Na 

impossibilidade da intimação pessoal, providencie-se a citação dos réus 

por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal. Junte-se aos autos a certidão de antecedentes 

criminais dos denunciados, buscando-se nos registros desta Comarca. 

Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes dos acusados no Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local. Defiro os pedidos formulados pela Promotora de Justiça à fl. 

6. Cumpra-se expedindo o necessário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97245 Nr: 2071-59.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2071-59.2019.811.0023 código: 97245

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIS ALVES DE ARAUJO

CITANDO: Indiciado(a): Luis Alves de Araújo, Rg: 831771976 SSP MA 

Filiação: Francisco Machado de Araújo e Maria Alves de Araújo, data de 

nascimento: 26/10/1971, brasileiro(a), natural de Paulo Ramos-MA, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Natal, 509, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

406 do CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares 

e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Consta 

no Inquérito Policial nº 198/2019/DPA/MT, que no dia 27/6/2019, por volta 

das 14h00min, na Avenida Lions Internacional, Bairro Centro, Comarca de 

Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado destruiu e deteriorou o veículo Ford 

Ranger, placa: KAG3485, pertencente ao Município de Peixoto de 

Azevedo/MT. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, 

para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DESPACHO: 1. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

LUÍS ALVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos como incurso nas 
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sanções descritas nos termos da denúncia (artigo 163, parágrafo único, 

inciso III, do Código Penal). CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, 

por escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e 

arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena 

de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento 

do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

desde já fica nomeada a Defensoria Pública para o patrocínio de sua 

defesa, devendo os autos serem encaminhados ao órgão para o 

oferecimento da resposta no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos 

certidão de antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83962 Nr: 1529-12.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

autora/requerente: PEDRO ROCHA DOS SANTOS, CPF 313.238.551-49, 

RG 194923-SSP/MS, devidamente Intimada por intermédio de seu 

advogado Dr. VALTER EVANGELISTA DE JESUS, OAB/SP 17.513/O, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 4.565,17 (Quatro mil quinhentos e sessenta 

e cino reais e dezessete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 42. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 2.351,12 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 2.214,04 (dois mil duzentos e 

quartoze reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, 

ou Protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária implicará na restrição do nome e 

CPF/CNPJ do devedor (requerente) junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-42.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ZANETTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000368-42.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:EVA ZANETTE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

14/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 

38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-27.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ZANETTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000369-27.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:EVA ZANETTE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

14/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 

38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias- 

Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020, bem como tendo em vista 

que somente há Processo Judicial Eletrônico nos Juizados Especiais;

RESOLVE:

Art. 1º. No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades 

judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos 

( t a m b é m  d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae)

 Vara Email

1ª Vara Cível pl.1vara@tjmt.jus.br

2ª Vara Cível pl.2vara@tjmt.jus.br

3ª Vara Criminal pl.3vara@tjmt.jus.br

Juizado Especia l je.ponteselacerda@tjmt.jus.br

Diretoria do Foro pontes.lacerda@tjmt.jus.br

Distribuidor pl.distribuidor@tjmt.jus.br

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou 

Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido 

diretamente no email acima indicado.

Parágrafo 1º. O email deverá ser, preferencialmente, o funcional, devendo 

conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela 

petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais.

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo email de 

encaminhamento do pedido.

Art. 3º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, 

decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão.

 Art. 4º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos e-mails acima descritos, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo 

nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020.

Art. 5º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 
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249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de 20 de março de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 19 de março de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001921-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001921-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALICE PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

ALICE PEREIRA propôs a presente Ação Pensão Rural por Morte em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

Autora. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e 

decidir. Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com 

REINALDO SOARES GUIMARÃES, sendo certo que este teria trabalhado 

em atividade rural por toda a sua vida. A autora instruiu o feito com os 

seguintes documentos: certidão de óbito e outros documentos. Consta da 

oitiva das testemunhas em audiência que ambas conheceram a autora há 

20 ou 25 anos, mas que não conheceram o falecido. Considerando que a 

data do óbito deu-se em agosto de 1990, as testemunhas não podem 

afirmar acerca do estabelecimento da união estável entre a autora e o 

falecido. Soma-se a isso o fato de que na declaração de óbito a autor 

figurou tão somente como declarante e o falecido foi qualificado em seu 

estado civil como solteiro. Desse modo conclui-se que não restou provado 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. Dessa forma, repito, entendo que o início de 

prova material aliado a prova testemunhal colhida em audiência não a 

relação de união estável. Posto isso, restando preenchidos os requisitos 

fáticos e legais JULGO IMPROCEDENTE, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenar o autor a pagar as 

custas processuais e os honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, suspensa a cobrança pelo prazo de cinco 

anos. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114662 Nr: 1792-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO E GOMIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FORNOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIAL BARRETO CASABONA 

- OAB:26364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Fls. 224/225: defiro os pedidos. Expeça-se mandado de intimação, 

penhora e avaliação do bem constrito, constando o prazo legal para 

apresentação de eventual impugnação.

 Desde já nomeio os executados como fiéis depositários do bem, a teor do 

pedido autoral.

Expeça-se alvará para levantamento do valor penhorado via Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Intimo o douto advogado das partes para se manifestarem da juntada do 

laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145156 Nr: 5751-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMEIRE DA PAIXAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Diante da impugnação quanto aos valores penhorados, diga o exequente 

quanto aos argumentos acerca da impenhorabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) determino:01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação do 

executado, até o pagamento da presente dívida.02 – APREENSÃO do 

passaporte do executado até o pagamento da presente dívida.03 - 

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Superintendência da 

Polícia Federal para apreensão dos passaportes, com cópias da presente 

decisão.04 - Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do 

executado até o pagamento da presente dívida. Oficie-se às empresas 

operadoras de cartão de crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, 

para cancelar os cartões do executado, com cópia da presente 

decisão.05 - Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166923 Nr: 3609-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI BATISTA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data não houve a 

comprovação de implantação de benefício, assim intimo o advogado da 

parte autora para manifestar nesse sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11420 Nr: 1158-40.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMASP MADEIRAS LTDA, LUIZ CARLOS 

SPOLADORE, Edna Silva Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gamaliel Fraga Duarte - 

OAB:3486/MT, Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, 

Jorge Amádio Fernandes Lima - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 1520-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Miguel Vieira Chagas, Maria Ana Chagas 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:6121, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17627 Nr: 1587-36.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto de Freitas Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio de Lima Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109656 Nr: 5992-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA CAVALCANTE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bervervanço Junior - 

OAB:24.197/A

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se, imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112344 Nr: 1019-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Em síntese trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, visando 

desbloqueio de valores por se tratar de conta-salário.

Analisando o feito observo que a conta bloqueada não é apenas salário 

do executado, trata-se de conta corrente em que há outros depósitos.

Conforme extrato da conta encartado na impugnação, no dia 09/08/2019 o 

executado recebeu os provimentos (R$1.866,82) sacando integralmente 

seu salário na mesma data (09/08/2019).

 Seguindo a análise do extrato, em 13/08/2019 houve um deposito on-line 

no valor de R$380,00 na conta do executado, dia em que houve o bloqueio 

judicial no valor de 150,38 (8,68 + 141,70).

Sendo assim, não acolho a impugnação e mantenho a decisão e ato de 

bloqueio.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113195 Nr: 1308-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Certifique o cartório se o embargado foi intimado na pessoa do patrono, 

bem como acerca do eventual decurso de prazo para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115929 Nr: 2189-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a gratuidade deferida, suspendo a cobrança por cinco anos.

Arquive-se, imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 3911-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gislene da Silva, Vanilza da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente quanto à petição retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127773 Nr: 7113-27.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA OTTS DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138709 Nr: 3130-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para elaboração de cálculo 

atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 11012-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Independência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

Diante do cancelamento da CDA, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924,III, do Código de Processo Civil.

Arquive-se independente de intimação, imediatamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158663 Nr: 12207-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edilaine Marinho de Oliveira, Janaina Oliveira 

da Silva, Jeferson Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o NPJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166057 Nr: 3172-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneas Cano de Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Arquive-se independente de intimação.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004621-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE DA SILVA FILHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI PROCESSO n. 1004621-40.2019.8.11.0013 Valor da 

causa: R$ 203.361,81 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ERNANDE DA 

SILVA FILHO - ME Endereço: Travessa E, 4882, Bela Vista, VILHENA - RO 

- CEP: 76982-070 POLO PASSIVO: Nome: ALTA ENERGIA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A Endereço: AVENIDA 

DEPUTADO CRISTÓVAM CHIARADIA, 870-A, BURITIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30575-815 Senhor(a): EXECUTADO: ALTA ENERGIA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A FINALIDADE: A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada 

aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não sendo contestada a ação, 

o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). Pontes e Lacerda/MT, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000589-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDO DA COSTA PINCERATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000589-26.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANDERSON FERNANDO DA COSTA 

PINCERATTO Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 139.929,29 (cento e trinta e nove 

mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), a recair 

sobre o CPF nº 881.949.901-06; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000444-33.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, 

podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil 

S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000447-85.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, 

podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil 

S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000443-48.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, 

podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil 

S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 
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Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000446-03.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, 

podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil 

S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000434-86.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, 

podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil 

S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001375-36.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALONSO 

FERREIRA PAES PARTE RÉ: REU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que o 

alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, podendo ser 

consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil S/A. Assim, abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 19/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000693-18.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOSE 

MANOEL DE ARAUJO PARTE RÉ: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes 

autos foi expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do 

Banco do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE 

CUBA DE AVILA Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERNANDA STURMER OAB - RS110823 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001323-74.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARTE RÉ: REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Certifico que o alvará eletrônico relativo aos 

presentes autos foi expedido, podendo ser consultado através do sítio 

eletrônico do Banco do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. 

CLARICE CUBA DE AVILA Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002061-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002061-62.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JANDIRA DOS SANTOS SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes 

autos foi expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do 

Banco do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 19/03/2020. CLARICE 
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CUBA DE AVILA Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81021 Nr: 3184-25.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS VELOSO DE BARROS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Resende de Freitas-UESRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BORGES COELHO - 

OAB:26030/O, Igor Gustavo Veloso de Souza - OAB:5.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FACULDADES RESENDE DE 

FREITAS-UESRF, CNPJ: 04806934000176. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER à intimação da parte executada para cumprir a 

sentença, acrescida de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) 

dias, consignando, desde já, que não ocorrendo o pagamento voluntário, 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor em execução (art. 523, § 1º, do CPC).

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 3184-25.2012.811.0013Cód. 

nº. 81021Vistos.DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado às fls. 

114/116.No mais, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.INTIME-SE a parte executada, a cumprir a sentença/acórdão, 

acrescido de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, 

consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC).Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à 

liberação à parte credora mediante alvará.Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC).Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a parte 

exequente também em 15 (quinze) dias.Todavia, na hipótese de decurso 

do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao cumprimento de 

sentença sem que haja manifestação da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários 

previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível 

em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Às providências.Pontes e 

Lacerda, 12 de dezembro de 2016.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9526 Nr: 1-35.1990.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Junqueira Barbour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Kimie Ono Maruyama, Mário 

Tadayoshi Maruyama, Antonio Carrilho de Castro, Maria Aparecida de 

Castro, BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

lopes de Souza - OAB:14.690, Eduardo Pereira Andery - 

OAB:126517/SP, Enéas Oliveira Viana - OAB:SP-8623, Fábio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:19615/BA, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, 

Luiz Carlos Cáceres - OAB:26822-B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656/MT, Rodrigo Luiz da Silva Rosa - OAB:18099, Sérvio Túlio 

de Barcelos - OAB:14.258-A, William José de Araújo - OAB:3928/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56256 Nr: 1796-58.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:4285-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 4234-57.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Moreno Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a correspondência devolvida (resultado infrutifero)de 

fl.184 (ref:120), intimo a parte exequente para manifestação , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48134 Nr: 4741-86.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenara Cristina Zimmer Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 
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que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000279-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PRATES DOS SANTOS (EXECUTADO)

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000279-83.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO EXECUTADO: WILSON PRATES 

DOS SANTOS, WILSA AMARAL DOS SANTOS Vistos. I – a) DEFIRO o 

requerimento de penhora “on-line” postulado na ref. retro, no montante de 

R$ 15.787,90 (quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa 

centavos), relativamente ao crédito do autor, e R$ 3.078,79 (três mil, 

setenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente aos honorários 

advocatícios, a recair sobre o CPF nº 340.197.591-15 e 026.425.501-17; 

b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com 

tarja vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que 

decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo 

ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo 

legal. II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição nos veículos de 

via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados 

fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste 

modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud servirá 

como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a 

constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV 

- Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002364-76.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BRUNA CRISTINA DO AMARAL EXECUTADO: SILVIO ELISIO BALLERINI 

JUNIOR Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 127.775,75 (cento e vinte e sete 

mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a 

recair sobre o CPF nº 016.296.858-28; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SEmandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002906-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CATARINE CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002906-60.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ISABELLA CATARINE CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA, MARIA 

APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA EXECUTADO: HUGO 

JONAS MONTEIRO DA FONSECA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de 

penhora “on-line” postulado no id. retro, no montante de R$ 2.914,92 (dois 

mil, novecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), a recair 

sobre o CPF nº 537.829.411-87; b) havendo bloqueio e valores, os autos 
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deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003325-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VALDECI ROBERTO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003325-17.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: FRANCISCA VALDECI 

ROBERTO SOARES Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. retro, no montante de R$ 1.833,58 (mil, oitocentos 

e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), a recair sobre o CPF nº 

180.134.733-68; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003373-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003373-73.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: ROSIMEIRE DA COSTA 

RESENDE MARCHETE Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. retro, no montante de R$ 1.973,22 (mil, 

novecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), a recair sobre 

o CPF nº 588.813.952-15; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 
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diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003991-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CANINDE DE FARIAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003991-81.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: FRANCISCO CANINDE 

DE FARIAS SOARES Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. retro, no montante de R$ 2.680,71 (dois mil, 

seiscentos e oitenta reais e setenta e um centavos), a recair sobre o CPF 

nº 883.881.661-15; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004342-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO DA CRUZ & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004342-54.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: MARIANO DA CRUZ & 

CRUZ LTDA - ME Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 1.886,12 (mil, oitocentos e 

oitenta e seis reais e doze centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

15.105.675/0001-72; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004633-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J VIANA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004633-54.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: J VIANA E CIA LTDA - 

ME Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no 

id. retro, no montante de R$ 3.318,15 (três mil, trezentos e dezoito reais e 

quinze centavos), a recair sobre o CNPJ nº 01.178.700/0001-33; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 
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cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 195976 Nr: 6141-52.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Araujo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público para o fim de condenar o réu ABIMAEL ARAÚJO 

RODRIGUES BARROS como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 

11.343/2006.DOS BENS APREENDIDOSEm relação aos bens apreendidos 

mencionados no termo de fl. 9, DETERMINO a devolução ao denunciado, 

mediante comprovação de propriedade nos autos.EXPEÇA-SE ALVARÁ 

DE SOLTURA para colocar em liberdade ABIMAEL ARAÚJO RODRIGUES 

BARROS, se por outro motivo não houver de permanecer preso.DO 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIAEm razão da desclassificação ora operada, 

DECLINO A COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos ao Juizado 

Especial, em atenção à Lei n° 9.099/1995.Intimem-se o Ministério Público e 

a Defesa.Publique-se, registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201370 Nr: 8856-67.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARQUES DAS NEVES - 

OAB:90565

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão nesta Comarca, cujo 

recambiamento do custodiado não foi providenciado pela origem ate a 

presente data.

Assim, em atenção à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio em 

sede de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental 347 DF, DETERMINO:

- se oficie à Vara de origem para que informe, no PRAZO DE 48 HORAS, 

quanto as medidas tomadas para efetivo recambiamento do preso, vez 

que esgotado o prazo descrito no § 4º do artigo 1.432 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de Mato Grosso 

– CNGC (30 dias), bem como quanto a possibilidade de aplicação ao 

custodiado da liberdade provisória conclamada pelo STF. Instrua-se com 

cópia da presente decisão.

Ante a urgência do caso, determino a secretaria que diligencie por meio de 

telefonema, após o envio do ofício, certificando nos autos, as medidas 

adotadas/informadas pela vara competente.

Decorrido o prazo sem providências, desde já determino se oficie, com 

cópia integral dos presentes autos, para as Corregedorias do Estado de 

Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de origem, para ciência e eventuais 

providências, tornando os autos conclusos para análise do cabimento da 

soltura do custodiado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206909 Nr: 11719-93.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão nesta Comarca, cujo 

recambiamento do custodiado não foi providenciado pela origem ate a 

presente data.

Assim, em atenção à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio em 

sede de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental 347 DF, DETERMINO:

- se oficie à Vara de origem para que informe, no PRAZO DE 48 HORAS, 

quanto as medidas tomadas para efetivo recambiamento do preso, vez 

que esgotado o prazo descrito no § 4º do artigo 1.432 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de Mato Grosso 

– CNGC (30 dias), bem como quanto a possibilidade de aplicação ao 

custodiado da liberdade provisória conclamada pelo STF. Instrua-se com 

cópia da presente decisão.

Ante a urgência do caso, determino a secretaria que diligencie por meio de 

telefonema, após o envio do ofício, certificando nos autos, as medidas 

adotadas/informadas pela vara competente.

Decorrido o prazo sem providências, desde já determino se oficie, com 

cópia integral dos presentes autos, para as Corregedorias do Estado de 

Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de origem, para ciência e eventuais 

providências, tornando os autos conclusos para análise do cabimento da 

soltura do custodiado.

INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão apresentado pela Defesa 

(ref. 6) em razão das determinações acima exaradas.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149263 Nr: 7536-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX SANDER APARECIDO DE PINHO, 

brasileiro(a), pesqueiro brasil, Telefone 65*9605-1090. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 
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Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 153239 Nr: 9523-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaique Freitas Vilela, Mateus Rocha de Jesus, 

Rayara Souza Andrade, Rafael Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Felipe Carlos Almeida - OAB:19847, 

Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus 

Salomé de Souza - OAB:24554-O

 ...Analisando o presente feito, verifica-se que a decretação da prisão da 

denunciada RAYARA SOUZA ANDRADE ocorreu em razão da sua não 

localização para ser citada.Assim, ante a localização da acusada, não 

mais subsistem os motivos de sua prisão no presente feito.Dessa maneira, 

em consonância com o parecer ministerial, revogo a prisão preventiva de 

RAYARA SOUZA ANDRADE, mediante a imposição das seguintes 

condições:a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço 

e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);b) 

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada, 

fornecendo novo endereço quando mudar a residência;c) Proibição de se 

ausentar da Comarca de sua residência, por período superior a 08 (oito) 

dias sem avisar o Juízo;d) Não praticar novas infrações 

penais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em face da acusada RAYARA 

SOUZA ANDRADE, para colocá-la em liberdade se por outro motivo não 

houver de permanecer presa, que deverá ser cumprido na comarca de 

CÁCERES/MT concomitantemente a sua citação para os termos da 

presente ação penal.Na ocasião do cumprimento do presente alvará e do 

mandado de citação, a denunciada deverá ser advertida pelo Oficial de 

Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares 

aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente 

decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpridas 

as determinações, vista à Defensoria Pública para apresentação da 

reposta a acusação da denunciada.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 184784 Nr: 68-64.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CHAVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOEL 

CHAVES NASCIMENTO, pela prática, em tese, do crime de homicídio 

qualificado tentado.

Aportou aos autos pedido da Defensoria Pública para concessão de 

liberdade provisória ou prisão domiciliar ao acusado, ante o teor da 

Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, 

vez que acometido por paraplegia.

O Ministério Público se manifestou favoralmente ao pedido.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico assistir razão às partes, posto atender o 

acusado aos requisitos elencados pelo CNJ ante a declaração da OMS, de 

estado de pandemia em relação ao COVID-19.

Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA a JOEL CHAVES NASCIMENTO, mediante a 

imposição das seguintes condições:

1) Fornecer ao Oficial de Justiça, no atda soltura, o endereço e telefone 

onde poderá ser localizado (residência e trabalho), devendo mantê-los 

atualizados perante este juízo;

2) Comparecer a todos os atos do processo;

 3) Recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga;

4) Não cometer novas infrações penais.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E COMO 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM ATÉ A COMARCA DE CÁCERES/MT, POR 

SER NAQUELA LOCALIDADE A RESIDÊNCIA DE FAMILARES DO 

ACUSADO.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 210300 Nr: 1869-78.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Marcolino Vieira, Elder Fernando de 

Castro Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Vistos.

Analisados os autos, verifico haver sido concedida aos autuados 

CLEBERSON MARCOLINO VIEIRA e ELDER FERNANDO DE CASTRO 

PIMENTA liberdade provisória com fiança.

Embora devidamente intimados, os indiciados THIAGO e DOUGLAS não 

efetuaram o pagamento da fiança até o presente momento.

Consta às fls. 32/34 pedido de liberdade provisória sem fiança e às fls. 

56/57 declaração de hipossufiência financeira dos custodiados (ambos 

são vendedores ambulantes).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da fiança e, em 

relação a Elder Fernando de Castro Pimenta, pugnou pela constrição de 

veículo automotor em substituição ao valor arbitrado como fiança.

Desta forma, nos termos do artigo 325, § 1º, do CPP, recomenda-se a 

dispensa de tal condição.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE 

FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – LIMINAR 

CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Se a situação econômica do réu não 

lhe permite arcar com a fiança arbitrada, perpetuando sua segregação 

cautelar, configura-se constrangimento ilegal que autoriza a dispensa da 

caução pecuniária. Inteligência do art. 350 do CPP. Precedentes desta 

Corte. (HC 143601/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

04/11/2015).

Ante o exposto, DISPENSO a fiança arbitrada, subsistindo as demais 

medidas cautelares fixadas por ocasião da anterior concessão de 

liberdade provisória.

Consigno que em atenção ao §5º, inciso LIV, da Constituição Federal deixo 

de acolher o pedido de constrição apresentado pelo Parquet.

 Sirva a presente decisão como ALVARÁS DE SOLTURA.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE PINHO SAAB FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do recorrido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000795-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DIAS OAB - MT26298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000795-06.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: WAGNEY LEANDRO FELICIANO 

EXECUTADO: RODRIGO SOARES Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000984-47.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE 

APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000986-17.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:QUITERIA 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE 

APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHUVE DE JESUS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTÔNIO LUCAS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Ofício n. 125/2020 PONTES E 

LACERDA - MT, 18 de março de 2020 Dados do processo: Processo 

8010227-32.2016.8.11.0013, Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Acidente de Trânsito], Valor da causa: R$ 35.200,00. Partes do 

processo: EXEQUENTE: ELIANE TEIXEIRA EXECUTADA: MILTON CHUVE DE 

JESUS Senhor(a) Diretor(a): Pelo presente, requisito que proceda ao 

bloqueio/desconto do valor correspondente a 10% do salário mensal da 

parte executada até à satisfação do montante do débito no valor de R$ 

22.055,84 (vinte e dois mil cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos), a ser realizado dos proventos recebidos pelo funcionário 

MILTON CHUVE DE JESUS, CPF: 037.819.701-08, RG 2.227.333-6/SSPMT – 

FILIAÇÃO: MERCEDES EPIFANI CHUVE E JOSÉ FRANCISCO DE JESUS, 

devendo ser realizado os depósitos em conta judicial. Respeitosamente, 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito AO(À) DIRETOR(A) DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DO FRIGORÍFICO MARFRIG GLOBAL FOODS NESTA Sede 

do Juízo Deprecante e Informações: Av. Paraná, nº. 2598, bairro: São 

José, cidade: Pontes e Lacerda – CEP: 78250000, fone: (65) 3266-8600 – 

ramal 219.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA APARECIDA OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000988-84.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SAMARA 

APARECIDA OTTENIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE 

APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GRANZOTO MONTALVAO AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000989-69.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:THAIS 

GRANZOTO MONTALVAO AMARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-54.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES GALOSSI DAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000990-54.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:VANIA 

GONCALVES GALOSSI DAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARIA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000997-46.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:BERNADETE 

MARIA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 20/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-83.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON LOPES BELASTORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001001-83.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ARILSON LOPES 

BELASTORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 20/05/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON LOPES BELASTORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001003-53.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ARILSON LOPES 

BELASTORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 20/05/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-23.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON LOPES BELASTORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001005-23.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ARILSON LOPES 

BELASTORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

20/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MARGARIDA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-76.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte promovente para indicar o novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENAILSO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EZEQUIEL NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EZEQUIEL NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUCAS CANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESIO SILVA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA LEMES BIZO DO PRADO OAB - MT27471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAOLTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA BRANDAO SERRA OAB - SP235760 (ADVOGADO(A))

JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR OAB - MT11180-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-25.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000106-25.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: MAURICIO SILVA GUEDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme já 

mencionado, foi expedida nos autos uma RPV às fls. 73 (ID 28202370) no 

valor de R$ 27.408,89. Embora conste nos autos cálculo da Contadoria de 

atualização do valor, verifico que tal cálculo não está correto, pois não é 

dessa forma que é feita a atualização de valores devidos a título de RPV, 

devendo ser observada a Súmula Vinculante 17 do STF. Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

determino a remessa dos autos ao Contador desta Comarca apuração da 

mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no Provimento 

nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para 

realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes e Lacerda/MT, 

19 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000574-91.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: DIEGO ANTONIO 

ESTIVAL DA SILVA LUIZ EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 19 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Washington weder (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000513-65.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 
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MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: WASHINGTON 

WEDER Vistos, etc. Falecido o réu WASHINGTON KLEBER DE 

VASCONCELO, foi intimada a parte autora para promover a sucessão 

processual, oportunidade em que apresentou petição informando que não 

foi encontrado inventário aberto do falecido, mas que localizaram 

inventário extrajudicial dos pais do réu, Sr. JORDINO DA CUNHA 

VASCONCELOS e Sra. EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS, 

realizado pelos irmãos do réu falecido, Sr. WASHINGTON HEDDER DE 

VASCONCELOS e Sra. BETHANIA APARECIDA DE VASCONCELOS, mas 

que no referido inventário o herdeiro ora réu não foi sequer mencionado. 

Afirma que houve preterição na herança, o que caracterizaria fraude à 

execução. É o breve relato. DECIDO. Embora seja admitida no Juizado 

Especial a sucessão processual da parte falecida, no caso em comento 

verifica-se um elevado grau de complexidade na referida sucessão, vez 

que a parte autora busca incluir na lide os irmãos do réu falecido, os quais 

por sua vez teriam sido beneficiados por repartição indevida da herança 

dos genitores, a qual teria sido feita de forma extrajudicial envolvendo 

apenas dois dos três filhos do casal. Com efeito, o art. 3º da Lei 9.099/95 

estabelece a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar 

as causas de menor complexidade, justamente para salvaguardar os 

critérios de celeridade e simplicidade estatuídos pelo art. 2º do referido 

diploma legal. Nesse contexto, entendo que a sucessão processual da 

parte falecida extrapola os limites de complexidade admitidos no Juizado 

Especial, devendo ser dirimida a questão na Justiça Comum, sob pena de 

prejuízo ao microssistema como um todo, prejudicando o bom e célere 

andamento das demais demandas que aqui tramitam. Desse modo, 

tornou-se inadmissível a presente ação, em razão da complexidade da 

demanda. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, 

devendo a parte autora propor novamente a ação perante o juízo 

competente. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 19 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DARISDETE RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000401-30.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

DARISDETE RODRIGUES LEITE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da análise dos autos, observa-se que não fora ainda 

realizado o estudo psicossocial para aferição das condições 

sócio-econômicas da requerente. Com efeito, oficie-se a equipe 

multidisciplinar do juízo para que proceda ao necessário para 

apresentação do laudo/parecer no prazo de 20 dias. Após, retornem os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 259-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, BdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT 15193

 Processo: 259-14.2016.811.00014 Código: 69651

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de alimentos, ajuizada por Ministério 

Público Estadual, agindo na tutela do menor R. DE O. S., representados por 

sua genitora BEATRIZ DE OLIVEIRA em face de ROSEMAR DE SOUZA 

VIEIRA, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O Ministério Público Estadual requer a extinção do feito, ante o total 

adimplemento do débito pelo executado, com forte no que dispõe o art. 

924, II, CPC/15 (fl. 136).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Extrai-se da manifestação da representante legal da parte exequente que 

o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 311-10.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20.621-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69730

 VISTOS,

 A par da celeuma relativa à nomeação/destituição dos causídicos 

constantes nos autos, dos contratos de honorários aportados aos autos, 

bem como da certificação de fl. 110, DETERMINO sejam expedidas as 

requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos 

do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e nas proporções abaixo 

explicitadas:

• 30% (trinta por cento) do montante final para o causídico LEONARDO 

GOMES MARTINS, conforme contrato de serviços de fl. 103;

• R$ 10.000,00 (dez mil reais), deduzidos do montante remanescente para 

a conta do patrono MAICON ANTONIO FLORÊNCIO, conforme contrato de 

honorários de fl. 106/107;

• O montante restante para o exequente JOSÉ FRANCISCO DE MATOS.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor dos credores, 

na forma como requerido à fl. 102 pelo Dr. LEONARDO GOMES MARTINS, 

à fl. 105 pelo Dr. MAICON ANTONIO FLORÊNCIO e à fl. 105-verso para o 

Exequente JOSÉ FRANCISCO DE MATOS.

INTIMEM-SE as partes e o causídico da disponibilização dos valores 

devidos e do adimplemento total da dívida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 924, II c/c o art. 513, caput, do CPC/15, 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença

Certificada a disponibilização dos valores, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo definitivo.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63345 Nr: 36-32.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 487 de 654



 PARTE AUTORA: João Fragalli Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo 36-32.2014.811.0014 (Código 63345)

 SENTENÇA

DEFIRO pedido de fl. 278-v.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo referentes aos honorários sucumbenciais, 

como retro requerido.

Com efeito, face ao adimplemento dos valores devidos pelo executado 

Município de Poxoréu/MT ao advogado exequente, JULGA-SE EXTINTO o 

cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 84-88.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Código n° 63403

Vistos,

Diante dos cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 255/256), 

INTIME-SE o Município de Poxoréu, na pessoa de seu representante legal, 

para que no prazo impreterível de 15 (quinze) dias manifeste o que 

entender de direito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65747 Nr: 1760-71.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 760-71.2014.811.0014 (Código 65747)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Poxoréu, 

em face de Maria das Dores Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Devidamente intimada para dar andamento ao feito, a representante legal 

do exequente manteve-se inerte (fl. 73).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre salientar que sua intimação se deu no dia 02 de setembro de 

2019, sendo que passados quase 04 (quatro) meses, esta ainda não 

apresentou aos autos qualquer manifestação.

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa.

 Por conseguinte, estando preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas 

das penhoras e restrições realizadas nos autos.

Por conseguinte, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º c/c 

485 § 2°).

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 826-79.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtes Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 826-79.2015.811.0014 (Código n° 67284)

 Vistos,

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a habilitação dos herdeiros da exequente Mirtes Pinheiro da Silva.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72876 Nr: 2095-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edijaimo de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72876

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Edijaimo de Jesus 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epigrafe.

 Analisando os autos verifica-se que houve o adimplemento total da 

presente execução, conforme certidão de fl. 143.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução judicial.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, e 513, caput, do 

novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento 

de sentença, com resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito 

judicial.

Havendo trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações de 

estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 74643 Nr: 863-38.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 Código 74643

VISTO,

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos com Pedido Liminar ajuizada 

por Valdirene Matiusso dos Santos em face de José Ângelo dos Santos, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se o relatório psicossocial de fls. 67/69 

realizado com a requerente, bem com em notícia em anexo (fl. 75) de que 

o genitor veio a óbito durante o curso da ação, tornando-se assim a 

requente a guardiã exclusiva da menor.

No mais, com o óbito do requerido a presente ação se torna carente de 

pressupostos e condições indispensáveis ao seu prosseguimento.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se o pedido do parquet pela extinção do 

presente feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos 

para desenvolvimento válido e regular da ação, em razão do falecimento 

do requerido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, em razão da perda 

superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Após, com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se, se necessário.

Às providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT, José Arnaldo 

Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

DEFIRO pedido de fl.287.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo referentes à cota dos herdeiros indicados 

para conta bancária indicada à fl. 288.

Disponibilizados os valores, INTIME-SE a advogada para conhecimento e 

para que proceda à prestação de contas dos valores percebidos pelos 

herdeiros no prazo de 10 (dez) dias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 1116-26.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceza Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Natiéli Vieira Alves, Elaine Cristina da 

Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Resplandes - OAB:MT 

25356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75118

Vistos,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do CPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 60, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Ás providências cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 306-17.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Pereira Lebre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para condenar a ré a promover à autora o 

benefício de aposentadoria por invalidez, contado da data de 

30/11/2017.a)O NOME DA BENEFICIÁRIO: ALEDIR PEREIRA LEBRE;b)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;c)A RENDA 

MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;d)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (30/11/2017);Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas e não pagas, acrescidas de correção 

monetária (INPC) e juros de mora, com base nos índices oficiais da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97).INTIME-SE a autarquia 

pela derradeira vez, para que cumpra a decisão de concessão da tutela 

de urgência, efetivando a implantação do benefício de aposentadoria por 

invalidez no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais).Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça . 

CUMPRA-SE.P.R.I.Poxoréu, ___de março de 2020.DARWIN DE SOUZA 

PONTESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 533-22.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 Código n° 26558

Vistos,

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 
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art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Sem prejuízo das diligências descritas nos itens 1 e 2, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.

 5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.

6 – Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.

7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que a presente decisão determina de pronto a busca de bens 

em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, 

sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do 

processo por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde 

do feito.

9 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62050 Nr: 337-13.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Antonio de Souza, Maria Geruza Dos Anjos 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com fulcro no art. 924, II c/c o art. 513 do CPC/15.Certificada a 

disponibilização dos valores para o causídico e a intimação pessoal da 

parte autora, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 238-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GKdSFR, HdSF, SFdSFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo:238-67.2018.811.0014 Código 78196

 VISTO,

Considerando a renúncia do advogado do executado, NOMEIO, nos termos 

do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) dativo, o (a) advogado (a) 

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE Nº OAB 23259/, regularmente 

inscrito (a) no cadastro de advogados dativos desta comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 02 (dois) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-o 

das obrigações e restrições constantes dos itens 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de _____________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 83519 Nr: 629-85.2019.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJRSXRR, Guiomar Sales Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nunes Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 629-85.811.0014 (83519).

Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, pela derradeira vez, para que em 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 665-35.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Jorge Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria Conjunta nº 247/2020, assinada pelo 

Presidente do E. TJMT e pelo Corregedor-Geral de Justiça, a qual, em 

razão da pandemia causada pelo COVID-19 (novo coronavírus), 

determinou a suspensão do expediente externo do Poder Judiciário 

Estadual, inclusive audiências, suspendendo, ainda, os prazos 

processuais, salvo para feitos que versem sobre menores infratores 

internados provisoriamente, bem como considerando-se, ainda, que o Ato 

Administrativo nº 906/2020 assinado pelo Procurador Geral de Justiça 

determinou aos membros do MPMT que se abstenham de comparecer às 

audiências agendadas em desconformidade com a Portaria Conjunta nº 

247/2020 do TJMT, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR o 

despacho que designou audiência de instrução neste feito.

Determino, ainda, nos termos da portaria supracitada, a SUSPENSÃO 

deste feito, até ulterior deliberação pela Presidência do TJMT, uma vez que 

a regular continuidade da marcha processual depende inarredavelmente 

da realização de audiência de instrução.

Ciência ao MPE e à defesa. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1222 Nr: 440-79.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVMT, CMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT

 Código 1222

VISTO,

 Trata-se de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual pugna 

que seja realizada a negativação do nome dos executados OLGA V. M. 

TREMURA CNPJ n° 26.572.693/0001-80 e OLGA VAZ DE MELO TREMURA 

CPF n° 204.580.611-15, através do sistema SERASAJUD, bem como seja 

procedida buscas de eventuais bens em nome do mesmo, através do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Pois bem.

DEFIRO pedido de fl. 356.

 OFICIE-SE ao SERASA/SPC para que proceda a devida inclusão, devendo 

tal negativação ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, 

até que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação ao pedido de expedição de ofício ao SREI - Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis, verifica-se que o mesmo deve 

prosperar, visto que, tal ferramenta tem como objetivo facilitar o 

intercâmbio de informações, através de um sistema de pesquisa 

patrimonial, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, por meio 

do Provimento nº. 47/2015.

Por corolário lógico, DEFIRO o pedido e, por consequência, oficie-se ao 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), para que apresentem os 

bens localizados em nome dos executados OLGA V. M. TREMURA CNPJ 

n° 26.572.693/0001-80 e OLGA VAZ DE MELO TREMURA CPF n° 

204.580.611-15.

Procedidas as diligencias necessárias, INTIME-SE a fazenda exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao regular andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento

.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10528 Nr: 2194-80.2002.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 10528

VISTO,

Cuida-se de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual pugna 

seja oficiada a Receita Federal, a fim de requisitar cópia da última 

declaração de imposto de renda apresentado pelos executados.

Dessume-se da presente execução que restaram comprovadas as 

pesquisas sem sucesso promovidas pela parte exequente junto a órgãos 

e repartições, de modo que justifica o seu requerimento de expedição de 

ofício à Receita Federal para obter informações patrimoniais do devedor.

 Neste ponto, é certo que a Receita Federal apenas fornece cópia das 

declarações de bens e de renda por meio de ordem judicial.

 Assim, entendo que não há impedimento à requisição judicial nas 

circunstâncias dos autos, pois efetuadas inúmeras tentativas anteriores 

da fazenda estadual na localização de bens.

 Diante do exposto, DEFIRO o requerimento do exequente, determinando 

que requisite-se junto à Delegacia da Receita Federal, por meio da 

expedição de ofício, solicitação de informações sobre as últimas 

declaração de imposto de renda e da empresa executada, qual seja ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA CPF 672.623.921-15, sem violar o sigilo bancário e 

das próprias informações, observando-se o disposto no Capítulo II, Seção 

16, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Saliente-se, por corolário, que entranhados documentos positivos da 

Receita, deve o processo transcorrer em segredo de justiça.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 316-81.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulindinei Araujo Barbosa - 

Subprocurador da Subprocuradoria-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 316-81.2006.811.0014 (Código: 20975)

Visto,

Considerando o tempo transcorrido desde o primeiro momento em que a 

exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis/não 

localização do devedor, é possível que o crédito tributário objeto da 

presente execução fiscal esteja fulminado pela prescrição.

 No tocante ao termo inicial do prazo prescricional do art. 40, de peculiar 

importância trazer à baila entendimento fixado pelo STJ em sede de 

recurso repetitivo: “Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal.” – Recurso Especial 1.340.553 - RS

Destarte, com fulcro no art. 921, § 5º do CPC/15, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

Por conseguinte, deixo de analisar, por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Decorrido o prazo fixado, RETORNEM os autos conclusos para decisão.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22967 Nr: 334-68.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Pereira Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o tempo transcorrido desde o primeiro momento em que a 

exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis/não 

localização do devedor, é possível que o crédito tributário objeto da 

presente execução fiscal esteja fulminado pela prescrição.

 No tocante ao termo inicial do prazo prescricional do art. 40, de peculiar 

importância trazer à baila entendimento fixado pelo STJ em sede de 

recurso repetitivo: “Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal.” – Recurso Especial 1.340.553 - RS

Destarte, com fulcro no art. 921, § 5º do CPC/15, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

Por conseguinte, deixo de analisar, por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Decorrido o prazo fixado, RETORNEM os autos conclusos para decisão.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25381 Nr: 646-10.2008.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Carmo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 740-84.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. N. Oliveira, Wagner Nery de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13.277

 Visto,

Considerando o tempo transcorrido desde o primeiro momento em que a 

exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis/não 

localização do devedor, é possível que o crédito tributário objeto da 

presente execução fiscal esteja fulminado pela prescrição.

 No tocante ao termo inicial do prazo prescricional do art. 40, de peculiar 

importância trazer à baila entendimento fixado pelo STJ em sede de 

recurso repetitivo: “Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal.” – Recurso Especial 1.340.553 - RS

Destarte, com fulcro no art. 921, § 5º do CPC/15, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

Por conseguinte, deixo de analisar, por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Decorrido o prazo fixado, RETORNEM os autos conclusos para decisão.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28527 Nr: 1033-54.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdOC, Roseny Rocha de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28708 Nr: 1214-55.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1214-55.2010.811.0014 (Código 28708)

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS 

SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de fls. 109/112 e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.

PROCEDA ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito.

 INTIME-SE a autarquia ré, com envio dos autos em carga para, querendo, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância 

expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal.

Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

Intimem-se. Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28751 Nr: 1256-07.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28751

 SENTENÇA

VISTO,

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Benefício Previdenciário- 

PENSÃO POR MORTE, manejada por FLORENTINO DE OLIVEIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Sobreveio aos autos à notícia do falecimento do requerente, como certidão 

de óbito (fl. 160) de modo que, o seu representante pugna pela extinção 

da presente ação (fl. 159).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, em face do óbito do 

requerente FLORENTINO DE OLIVEIRA inviabilizando o seguimento e 

desenvolvimento válido e regular da presente ação.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 1407-70.2010.811.0014

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJPA, JDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:MT 13.604-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, 

por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao 

prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, 

observadas as formalidades legais.Deve-se ressaltar, por fim, que está 

sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor.Ás providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, _______ 

de _______________ de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29133 Nr: 1637-15.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. Vieira Filho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29133

VISTO,

Ante o documento de fl. 152, INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61665 Nr: 1347-29.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61665

VISTO,

 Trata-se de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada a negativação do nome do executado 

EVERALDO RAUL CABRAL, CPF: 015.798.619-54, através do sistema 

SERASAJUD, bem como seja procedida buscas de eventuais bens em 

nome do mesmo, através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 

(SREI).

Pois bem. DEFIRO pedido de fl. 88.

OFICIE-SE ao SERASA/SPC para que proceda a devida inclusão, devendo 

tal negativação ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, 

até que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação ao pedido de expedição de ofício ao SREI - Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis, verifica-se que o mesmo deve 

prosperar, visto que, tal ferramenta tem como objetivo facilitar o 

intercâmbio de informações, através de um sistema de pesquisa 

patrimonial, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, por meio 

do Provimento nº. 47/2015.

Por corolário lógico, DEFIRO o pedido e, por consequência, oficie-se ao 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), para que apresentem os 

bens localizados em nome do executado EVERALDO RAUL CABRAL, CPF: 

015.798.619-54.

Procedidas as diligencias necessárias, INTIME-SE a fazenda exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao regular andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63621 Nr: 273-66.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS, Galdencio Filho Rosa 

de Amorim, Girlaine Rosa Campos, Helen Regina da Silva, GONÇALINA 

RODRIGUES DA SILVA DIAS, GRACIELA M DE SOUZA, Joaquim Martins de 

Siqueira Neto, Hugneia Oliveira Faria, JOÃO VIEIRA GUIMARÃES, JOSE 

ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código n° 63621

VISTO,

Considerando que até o presente momento não houve nenhuma 

manifestação da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme 

certidão retro, INTIME-SE a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

nomeada a fl. 662, para formular no prazo de 05 (cinco) dias a proposta 

de honorários.

Com a proposta de honorários INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO 

nos termos da decisão de fls. 662.

Às providências. CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 873-87.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Peroba Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64433

 VISTO,

Trata-se de ação de cobrança promovida por VALDIVINA PEROBA 

MENDONÇA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte exequente pugna pela “liquidação por arbitramento 

c/c pedido de nomeação de perito”, uma vez que não possui pareceres ou 

documentos elucidativos e que a executada manifestou-se na petição 

retro.

INTIME-SE o exequente para que se manifeste sobre a impugnação 

apresentada pelo requerido.

 Em havendo discordância e requerimento de perícia, com fundamento no 

art. 510, do CPC, NOMEIO para realização da perícia contábil a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA, podendo ser intimada à Av. Rubens de 

Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 

7 8 . 0 5 0 - 0 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br.

INTIME-SE o(a) perito(a), a fim de que ofereça sua proposta de honorários, 

considerando, especialmente, os cálculos a serem liquidados.

INTIMEM-SE os exequentes, a seguir, para que se manifestem sobre a 

proposta de honorários. Em não havendo impugnação, os exequentes 

deverão promover o depósito do valor respectivo no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão (art. 95 CPC).

Depositados os honorários periciais, INTIME-SE novamente o(a) perito(a) 

para que indique data para o início dos trabalhos. A data indicada pelo 

perito deverá permitir prazo mínimo de 15 (quinze) dias, suficiente para a 

intimação das partes.

Ainda, INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar os quesitos e 
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assistentes técnicos, no prazo legal.

Consigno que, se regularizada a representação processual no prazo 

acima assinalado, o executado deverá ser intimado por intermédio de sua 

advogada, contudo, se não apresentada a procuração respectiva, as 

intimações do executado deverão ser realizadas de forma pessoal.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a retificação da capa dos autos, 

bem como a conversão do tipo de ação, nos termos do art. 348, da 

CNGC/MT.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64873 Nr: 1187-33.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código 64873

 VISTO,

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

os atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

Ficando inerte a parte autora, INTIME-SE o executado para manifestar-se, 

em razão do disposto na súmula 240 do STJ.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 98-38.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Vinicius Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda, Rápido Chapadense 

Viação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori - OAB:/MT - 13089-A

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão formulado às fls. 

138/140, durante o prazo de blindagem deferida pelo juízo recuperacional, 

sendo o termo inicial a data da publicação da decisão que deferiu a 

recuperação judicial.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao juízo recuperacional para 

que informe sobre eventual prorrogação ou escoamento do prazo de 

blindagem.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 19 

de março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 308-89.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Chefe Federal - 

do INSS - OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67093 Nr: 718-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oscar Ferreira - ME, José Oscar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67093

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada à fl. 32.

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 725-42.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gilberto dos Santos-ME, Antônio 

Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 725-42.2015.811.0014 (Código 67100)

Vistos.

Tendo em vista a renúncia da advogada dativa Dra. MARIZA RESPLANDES 

– OAB/MT 25.356/0 (fl.33), REVOGO a decisão de fl. 31 quanto a sua 

nomeação. Por conseguinte, NOMEIO a advogada WANA FERREIRA 

MACIEL, OAB Nº 25.442/O, para atuar nos autos como curadora especial 

dos executados (CPC, art. 72, II, segunda parte), devendo essa ser 

intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

 Desde já, fixo honorários advocatícios a advogada acima nomeada, no 

valor de 3 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios do 

Conselho Seccional da OAB/MT.

 Em sendo aceito o encargo, cumpra-se a decisão de fl. 31.

 Esgotado o prazo de citação por edital, defiro o pedido de fls. 35. Diante 

disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 35), a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias dos EXECUTADOS, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD até o valor da execução indicado à fl. 36, devendo os 

autos permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1324-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Neri Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Pela derradeira vez, haja vista interesse público nas ações de inventário 
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e, por conseguinte, a inviabilidade da extinção da causa por abandono, 

INTIME-SE o inventariante no endereço informado na petição inicial.

ÀS PROVIDENCIA, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70617 Nr: 813-46.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago de Balas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , Luiz Henrique Vieira - OAB:OAB/MT 26.417 

A

 Código 70617

VISTO,

 CERTIFIQUE-SE, a secretaria, quanto à realização da perícia determinada, 

uma vez que o Sr. Perito foi devidamente intimado para a perfectibilização 

de tal mister (fls.102).

 Em caso de não realização da perícia, NOMEIO, para a confecção do 

laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com 

cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os 

honorários periciais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), nos 

t e r m o s  d a  d e c i s ã o  e x a r a d a  n o  p r o c e s s o  d e  n . 

10000518-84.2019.8.11.0014, que considerou os critérios previstos no 

art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.

 INTIME-SE o perito nomeado para que decline nos autos se aceita ou não 

o encargo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em sendo aceito o encargo, proceda-se ao agendamento da perícia, e, na 

sequência, INTIMEM-SE as partes para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

 FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da perícia médica, e 05 

(cinco) dias após o exame para juntada do laudo.

 Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

 Após, volvam-me conclusos para designação de audiência de instrução, 

se for o caso.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 1224-89.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Processo 316-81.2006.811.0014 (Código: 20975)

Visto,

Considerando o tempo transcorrido desde o primeiro momento em que a 

exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis/não 

localização do devedor, é possível que o crédito tributário objeto da 

presente execução fiscal esteja fulminado pela prescrição.

 No tocante ao termo inicial do prazo prescricional do art. 40, de peculiar 

importância trazer à baila entendimento fixado pelo STJ em sede de 

recurso repetitivo: “Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal.” – Recurso Especial 1.340.553 - RS

Destarte, com fulcro no art. 921, § 5º do CPC/15, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

Por conseguinte, deixo de analisar, por ora, o pedido veiculado no petitório 

retro.

Decorrido o prazo fixado, RETORNEM os autos conclusos para decisão.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73451 Nr: 228-57.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO TURCATO, Valmerson 

Rebolho Turcato, GIZELDA APARECIDA REBOLHO TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 73451

Vistos.

INDEFIRO a suspensão do feito, uma vez que já se passaram 

aproximadamente 120 (cento e vinte) dias desde o requerimento (fl. 78). 

Outrossim, havendo descumprimento do acordo, basta ao interessado que 

ingresse com o pedido de cumprimento de sentença.

Assim, INTIME-SE o exequente para que se manifeste quanto em relação à 

indisponibilidade do imóvel sob a matrícula n° 596, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74928 Nr: 1013-19.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Ferreira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74928

VISTO,

INDEFIRO o pedido de fl. 26-v, pois já decorrido o prazo solicitado.

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 1210-71.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 
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OAB:MT/5.736

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, apenas para condenar a requerida à indenização pelos 

valores dispendidos com medicamentos e/ou procedimentos médicos 

ainda não pagos pela seguradora (R$ 878,00 – oitocentos e setenta e oito 

reais). Por conseguinte, face à sucumbência recíproca, condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 

1500,00 (mil e quintos reais) e ao requerente em favor do requerido, o 

mesmo valor. Não obstante, em relação ao montante devido pelo 

requerente, suspendo sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/15).Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 713-28.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Ines dos Santos-EPP, Vilma Inês dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 67088

Vistos,

Trata-se de Execução Fiscal intentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de VILMA INES DOS SANTOS – EPP e VILMA INÊS DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em razão do atual precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no 

julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO 

DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não se configura a 

alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de 

maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. 2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto 

pela Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 

contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema 

Infojud, de informações patrimoniais existentes em nome do executado. 3. 

O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento 

restringindo acesso apenas ao BacenJud. 4. Contudo, esclareça-se que 

esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 6. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1735675/PR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

12/06/2018, DJe 23/11/2018) (grifo nosso).

 Por essas considerações, DEFIRO o pedido de fl.51.

Deste modo, PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim 

de obter informações acerca das três últimas declarações de renda e de 

transações imobiliárias que envolva o executado (DOI), com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Por fim, diante da realidade processual, viável o boqueio e penhora de 

veículos porventura existentes em nome do executado. O Conselho 

Nacional de Justiça instituiu o Sistema Renajud, com vista a implementar 

“restrições judiciais de veículos automotores”, conforme dispõe o art. 2° 

do respectivo regulamento:

“Art. 2° O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAM, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.”

Diante do exposto, defiro o pedido para que sejam feitas pesquisas junto 

ao DETRAN via Sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, ___ de _____________ de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85819 Nr: 146-21.2020.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza, Iago 

Vinicius dos Santos Silva, Caique Fernandes Borges da Silva, Saullo de 

Souza Carvalho, Ueslem Iuri da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:20075/O, 

Marcelo Agdo Cruvinel - OAB:11834/MT, Natalia Fernandes 

Veroneze Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 Processo nº 146-21.2020.2019.811.0014 (Código 85819)

Vistos.

À vista do teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 

22/08/2017, suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca, por prazo indeterminado, NOMEIO o Dr. ALVARO 

CARVALHO SANTOS, OAB 12.562, para exercer a defesa do réu 

SAULLO SOUZA CARVALHO, e a Dra. NATALIA FERNANDES VERONEZE, 

OAB/MT 18604/3, para exercer a defesa de IAGO VINICIUS DOS SANTOS 

SILVA.

Por oportuno, intimem-se os advogados nomeados para apresentarem 

resposta à acusação, no prazo legal, advertindo-os de sua obrigação ante 

a nomeação, conforme dispõe o artigo 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Caso os denunciados aleguem alguma das matérias previstas pelo artigo 

397 do CPP, abra-se vistas ao MPE para, querendo, impugnar, no legal e, 

após, conclusos para deliberação. Na hipótese de a defesa dar-se por 

simples negativa geral, sem suscitar qualquer das matérias previstas no 

artigo mencionado, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Por fim, em observância à Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10 (dez) URH para cada 

causídico.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21324 Nr: 517-73.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 30176 Nr: 980-39.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Volmir Carlos Debona 

Junior - OAB:16901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Processo: 980-39.2011.811.0014 (Código 30176)

Vistos,

Pela derradeira vez, INTIME-SE o banco requerido para que junte aos 

autos, no prazo 05(cinco) dias, cópia LEGÍVEL dos contratos assinados 

manualmente pela parte requerente, bem como daqueles supostamente 

firmados no TAA, seja por meio de inserção de senha ou de outro recurso 

digital equivalente, sob pena de (a) multa diária que majoro para R$ 700,00 

(setecentos reais) e (b) de serem reputados verdadeiros os fatos que 

pretende a parte autora comprovar com os referidos documentos (art. 400 

do CPC/15).

Saliente-se que, ante a desídia do requerido na apresentação de 

documentos completamente ilegíveis e incompletos, permanece em curso a 

incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 246-54.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Processo nº 246-54.2012.811.0014 (Código 60547)

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de ação de ação de depósito em consignação ajuizada por JOSÉ 

MAIA MEDEIROS, em face de LUIZ PEREIRA PINTO, todos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim à 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (fls. 107/108).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes é disponível e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTO 

o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 c/c art. 924, 

III do CPC/15.

Eventuais custas remanescentes devem ser rateadas entre as partes (art. 

90, § 2º do CPC/15).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 74-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63393

Vistos,

NOTIFIQUE-SE o Sr. Perito constituído nos autos conforme petição de fl. 

297 para, em quinze (15) dias, PROCEDA-SE a elaboração do laudo 

pericial conforme indagações levantada pelas partes constituídas, assim 

promovendo o regular andamento do feito sob pena de destituição.

Com a resposta, intimem-se as partes para, querendo, em cinco (05) dias, 

manifestem acerca do laudo complementar.

Após, conclusos os autos para análise e deliberação.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65787 Nr: 1795-31.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Coité Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT, Cristiano Terrengui - OAB:MT 23.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 Código n° 65787

Vistos,

 Considerando o efeito infringente que o exequente pretende ao opor 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 189/195, DETERMINO 

seja os executados intimados para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre o aludido recurso, consoante disposição dos 

arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS para análise e 

deliberação.

Às providências, Cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1622-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Marcon
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Soriano Wolff - 

OAB:11.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Processo nº 1622-36.2016.811.0014 (Código 72041)

Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para contrarrazões aos embargos de 

declaração no prazo de 05 dias.

 Após, RETORNEM os autos conclusos para decisão.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 115-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73233

 VISTO,

INDEFIRO por ora, o pedido de penhora on line, posto ser necessária a 

juntada de demonstrativo de débito atualizado.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao regular processamento da presente execução, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75206 Nr: 1155-23.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 75206

Vistos,

 Cuida-se de ação de usucapião de coisa móvel ajuizada por VALDEMIR 

FRANÇA BARBOSA em face de CLEUBER RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

já qualificados nos autos.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação (fls. 27/28), 

postulando pela improcedência da ação.

Intimadas as partes para especificarem provas (fl. 39), a parte autora 

pugnou pela prova documental e inquirição de testemunhas, dentre outros.

Pois bem.

De início, verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

Assim, DEFIRO a colheita do depoimento pessoal das partes, bem como a 

inquirição de testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 2020, às 14h00min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das 

partes para que intimem as testemunhas arroladas, ou, para que a traga 

no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

INTIME-SE a parte requerente a comparecer ao ato, por intermédio de seu 

advogado, bem como INTIME-SE o curador especial por meio do Diário de 

Justiça Eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72637 Nr: 1957-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO SERGIO BARRETO, GERMANO POHL 

MOREIRA DE CASTILHO, JAINE FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:OAB/MT 9.521-B

 Processo n° 1957-55.2016.811.0014 (Código 72637)

 VISTO,

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 

2020 às 13h00min (MT)

INTIMEM-SE as partes informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

depositarem o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

NOTIFIQUEM-SE os advogados das partes para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ¬¬05 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72795 Nr: 2055-40.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelino Sergio Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - OAB:MT 

14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, razão 

pela qual condeno a requerida a pagar em favor da autora o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia 

que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), desde 

a citação (S. 426/STJ) e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

evento danoso (S. 580/STJ).Por corolário, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino sejam 

os autos remetidos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 19 de março de 

2020Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74604 Nr: 843-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Messias Galvão, Maria Galvão de Andrade, 

Marilza Galvão de Araujo, Manoel Messias dos Santos Neto, Hilda de 

Souza Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Lopes Galvão, Estelina Messias dos 

Santos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O, Manoel Messias dos Santos Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 843-47.2017.811.0014 - Código 74604
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VISTO,

 Considerando o possível interesse em conciliação entre as partes, 

DEFIRO o pedido de fls. 184, e desta forma, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19 de maio de 2020 às 13h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados constituídos, se 

houverem, ou pessoalmente, se não representadas.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77162 Nr: 2055-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguimar Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13242-A/MT

 Processo nº 2055-06.2017.811.0014 (Código 77162)

VISTO,

Por razões de expediente interno, redesigno a audiência anteriormente 

agendada e designo nova oralidade para o dia 19 de maio de 2020 às 

13h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78105 Nr: 187-56.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Ines dos Santos-EPP, Vilma Inês dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de veículos 

porventura existentes em nome dos devedores, VILMA INES DOS 

SANTOS – EPP CNPJ 03.752.598-0001-63 e da pessoa física 

corresponsável VILMA INÊS DOS SANTOS CPF 502.327.981-49, mormente 

diante da inexistência de bens que possam garantir a execução, razão 

pela qual DEFIRO o pedido retro.Deste modo, PROCEDA-SE, à consulta por 

meio do Sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca das três 

últimas declarações de imposto de renda com o fito de se apurar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora.Ressalte-se que as 

cópias das declarações deverão ser mantidas em arquivo específico, 

visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, podendo ser manuseado 

apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o fim exclusivo de averiguar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora.Juntadas as 

informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.Às providências 

cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, ___ de _____________ 

de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 944 Nr: 573-24.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogenes D. D. G. Prates - 

OAB:12434/MT, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 944

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada pelas CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT em face de LINDEBERG S/A 

– INDUSTRIA E COMERCIO e LINDEBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, em que 

a parte exequente pugna para que sejam solicitadas pesquisas pelos 

sistemas Infojud e Renajud, com o fim de localizar bens para garantir o 

pagamento da dívida.

Em razão do atual precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no 

julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 457.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO 

DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 4. Contudo, 

esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 

543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o 

esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim 

de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou 

INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (...). 6. Atualmente, a 

questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela 

Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito 

dos recursos repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 

1735675/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) (grifo nosso).

 Deste modo, PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim 

de obter localização de bens em nome da parte devedora para garantir o 

pagamento da dívida exequenda.

Restando infrutífera a tentativa de busca pelo sistema INFOJUD, DEFIRO a 

pesquisa no sistema RENAJUD.

Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de ___________ de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17056 Nr: 670-77.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Pina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B, Valdeir Salviano da Costa - 

Procurador Federal - OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcia Martins Soares 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.046

 Código 17056

Vistos,

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo IBAMA, em desfavor 

de MARIA CONCEIÇÃO PINA, todos devidamente qualificados aos autos.

Em síntese, à fl. 216 foi efetivado bloqueio de valores em conta bancária 

do executado, o qual foi devidamente intimado para impugnar a penhora e 

ficou ciente desta (fl. 222), quedou-se inerte (fl. 223).

 Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela conversão em renda 

do valor bloqueado nos autos, com a quitação da GRU anexada, com o fim 

de viabilizar a conversão em renda ora requerida (fl. 225).

Pois bem.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente (fl. 225).

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento dos valores bloqueados na 

conta do executado em favor da parte exequente.

No mais, PROCEDA-SE ao cumprimento da intimação dos terceiros 

adquirentes NEUSA FRANCISCA DE SOUZA e ANESIO RODRIGUES DA 

SILVA conforme pugnado em decisão de fl. 213.

Após, dê-se vistas à parte exequente para que dê prosseguimento ao 
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feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18674 Nr: 732-83.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilma Freitas Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 18674

Vistos,

Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO FAZENDA NACIONAL 

em face de GILMA FREITAS SOUZA ME e GILMA FREITAS SOUZA LOPES, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente informa sua desistência 

quanto à presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA, de 

modo que o executado não é mais credor da exequente (fl. 201).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que o executado obteve a extinção total da dívida, 

eis que a CDA expedida em seu desfavor foi cancelada, de modo que não 

subsistem razões a justificar o prosseguimento da presente execução 

fiscal.

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA por 

sentença a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

III, do novel Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante a integral quitação 

do débito exequendo, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 26, da Lei nº 6.830/80).

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 1163-44.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Haja vista o adimplemento total da obrigação (fl. 223), JULGO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II c/c o art. 513 

do CPC/15.

Remetam-se os autos ao arquivo definitivo, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28812 Nr: 1317-62.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 Código: 28812

Vistos,

Diante da existência de Compensação que se encontra e trâmite junto a 

Procuradoria-Geral do Estado, conforme informado em fl. 121, por essas 

considerações, DEFIRO o pedido de fl. 121 e, consequentemente, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

no mais atenta-se a secretária quanto ao protocolo da petição para o 

decurso do prazo supra citado.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-88.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-88.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

SOUZA PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 01/06/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-73.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON QUERINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000413-73.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:EDSON QUERINO 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 19 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23156 Nr: 399-35.2009.811.0033
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) 

dias.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 20 de fevereiro de 

2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25452 Nr: 2684-98.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA CABOCLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela requerente para que o Instituto 

requerido apresente planilha de cálculo das parcelas atrasadas, ao 

argumento de que a autora não tem em mãos o documento necessário à 

elaboração do cálculo.

Determinada a intimação das partes acerca do pleito, o prazo decorreu in 

albis

O pedido não comporta deferimento.

 Compulsando os autos verifico tratar-se de liquidação do acórdão de fls. 

78/86, que julgou procedente o pedido inicial para conceder à requerente a 

pensão por morte mais vantajosa.

 Com o retorno dos autos, a requerente informou não ser detentora dos 

documentos necessários à elaboração dos cálculos de liquidação, sendo 

a autarquia requerida intimada para apresentar os documentos 

pertinentes, o que restou atendido às fls. 120/122 e 136/143.

 Apresentados os documentos necessários à elaboração dos cálculos de 

liquidação, incumbe à parte interessada apresentar a pertinente conta de 

liquidação indicando os valores que pretende executar em adequação ao 

comando transitado em julgado, nos termos do §2º, do artigo 509, do CPC, 

dando-se início à liquidação da sentença, providência que incumbe à 

requerente.

 Sendo assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, para que a autora apresente cálculos de liquidação pois já 

detentora das informações necessárias à realização dos cálculos.

 Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 1037-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA, JOSÉ JUARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

HOMOLOGO a desistência da parte autora relativamente ao requerido 

José Juarez de Oliveira.

Dou prosseguimento ao feito para o fim de intimar a parte autora para 

impulsionar o processo, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 247-36.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Visto.

 Diante da comprovação da propriedade do imóvel (documento de fls. fls. 

404/407) e, considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa 

disposição legal do artigo 845, § 1º, do CPC/2015, independentemente de 

onde estejam localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a 

realização da penhora por esse meio, com a nomeação do executado 

MARCOS ROBERTO BRIANTI como fiel depositário.

Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob n.º 84.081 do CRI 

da Comarca de Cuiabá/MT, nomeando-se o executado MARCOS ROBERTO 

BRIANTI como fiel depositário.

Após, intime-se o exequente para, querendo, providenciar o registro da 

penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

termo.

Em seguida, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, 

intimando-se, ainda, os devedores e seus cônjuges, se for o caso, nos 

termos do artigo 842 do CPC, quanto aos termos de penhora e avaliação, 

bem como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 695-62.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Visto.

 Tendo em vista que o valor de avaliação do imóvel penhorado às fls. 94 

não alcança o valor do débito em execução (fls. 189/197), DEFIRO o 

reforço da penhora pleiteado pelo exequente.

 Diante da comprovação da propriedade do imóvel (documento de fl. 228) 

e, considerando que a penhora de imóveis, por expressa disposição legal 

do artigo 845, § 1º, do CPC/2015, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, na propriedade do imóvel indicado.

Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob n.º 32.919 do CRI 

da Comarca de Diamantino/MT, nomeando-se o executado ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO como fiel depositário.

Após, intime-se o exequente para, querendo, providenciar o registro da 

penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

termo.

Em seguida, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, 

intimando-se, ainda, os devedores e seus cônjuges, se for o caso, nos 

termos do artigo 842 do CPC, quanto aos termos de penhora e avaliação, 

bem como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27839 Nr: 1717-19.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO RIO CLARO S/A., MARCIO 

FLAVIO PULZATTO, SILVANA RAQUEL DE AZEVEDO MELO, MILTON 

SERGIO PULZATTO, JOAO ALBERTO PULZATTO, SERGIO SEVERINO 

PULZATTO, RIO CLARO AGROINDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 Visto.

 Diante da comprovação da propriedade do imóvel (documento de fls. 

340/341) e, considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa 

disposição legal do artigo 845, § 1º, do CPC/2015, independentemente de 

onde estejam localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a 

realização da penhora por esse meio, exclusivamente no que concerne à 

cota parte do devedor SÉRGIO SEVERINO PULZATTO na propriedade do 

imóvel indicado.

Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob n.º 64.682 do CRI 

da Comarca de Birigui/SP, nomeando-se o executado SÉRGIO SEVERINO 

PULZATTO como fiel depositário.

Após, intime-se o exequente para, querendo, providenciar o registro da 

penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

termo.

Em seguida, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, 

intimando-se, ainda, os devedores e seus cônjuges, se for o caso, nos 

termos do artigo 842 do CPC, quanto aos termos de penhora e avaliação, 

bem como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 1617-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT, SERGIO 

DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Isto posto, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo 

patrono ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA E SILVA, às fls. 151/153, e 

determino a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, 

para que cumpra voluntariamente a obrigação de acordo com o cálculo 

apresentado pelo exequente, conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, sob 

pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.Ainda, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 2420-37.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GONCALVES FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que, no prazo legal, retire nesta secretaria 

o edital de citação expedido e proceda com a publicação com 

comprovação nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74491 Nr: 3182-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSALINO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEUSALINO DOS SANTOS SOUZA, 

Filiação: Marinalva Pereira Lima e Manoel dos Santos Souza, brasileiro(a), 

servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR DEUSALINO DOS 

SANTOS SOUZA, qualificado nos autos,como incurso nas sanções do art. 

129, § 9.º, do Código Penal.IV - DOSIMETRIAAtenta às diretrizes do art. 68 

do Código Penal, passo à dosimetria da pena.Circunstâncias JudiciaisEm 

análise às disposições do art. 69 do Código Penal, passo à análise das 

circunstâncias judiciais.No tocante à culpabilidade, verifico que o acusado 

não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna 

sua conduta inserida no próprio tipo; não há registro de antecedentes; 

nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social. Além disso, 

não há elementos suficientes para aferir sua personalidade, razão pela 

qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; 

do mesmo modo, não há elementos suficientes para desvendar os motivos 

e as circunstâncias do crime, portanto, nada a valorar; as consequências 

extrapenais não foram graves. Apesar das lesões, não tiveram 

consequências físicas maiores para a vítima, inexistindo elementos para 

apurar eventual desgaste emocional.Ao que se nota, o comportamento da 

vítima não contribuiu para o resultado.Assim, analisadas as referidas 

circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou seja, 

em 03 (três) meses de detenção.Circunstâncias Atenuantes e 

AgravantesNão há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.Causas de diminuição e de aumento de penaDo mesmo 

modo, também não há causas de aumento ou de diminuição de pena a 

serem consideradas. Desta forma, à míngua de outras causas a serem 

analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a 

PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, por considerá-la 

necessária à reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, § 2.º, 

alínea “c”, do Código Penal).Considerando que o acusado não preenche 

os requisitos do artigo 44 do Código Penal, haja vista ter sido o crime 

cometido com violência à pessoa, deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito.Em contrapartida, cabível a 

suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77 do Código 

Penal. Sendo assim, CONCEDO ao acusado a suspensão condicional da 

pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes 

do Código Penal, eis que o condenado não é reincidente em crime doloso, 

bem como o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do agente, além dos motivos e as circunstâncias, 

autorizam a concessão do benefício; além do mais, não é cabível a 

substituição prevista no art. 44 do Código Penal.Assim, determino a 

suspensão condicional da pena privativa de liberdade imposta ao réu pelo 

prazo de 02 (dois) anos, desde que observadas as seguintes condições 

(CP, art. 78, § 2.º):I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais 

como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida 

alcoólica e a prática de novos delitos.II - Proibição de se ausentar da 

Comarca onde reside sem autorização do Juízo.III – Comparecimento 

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.Não há que se falar em indenização mínima neste caso, nos 

termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Nada nos autos a mensurá-la. 

Remeto eventuais interessados às vias ordinárias, sem embargo de 

eventual prescrição.O réu respondeu o processo em liberdade, devendo 

assim permanecer, sem prejuízo de eventual recurso a ser aviado, nos 

termos dos arts. 312 e 387, § 1.°, do CPP.Ordem pública, instrução criminal 

e aplicação da Lei penal por enquanto estão resguardadas. Nada a 

respeito da ordem econômica. Isento o acusado do pagamento de custas 
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e despesas processuais, nos termos dos arts. 804/805 do CPP. Em razão 

da nomeação de advogado dativo ao réu, Dr. José Maria Mariano (fl. 55), 

condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 05 (cinco) URH, em conformidade com a 

tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos 

termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.Expeça-se certidão em favor do 

defensor dativo com o valor total e corrigido dos honorários para 

cobrança do Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e expeça-se a competente Guia de execução 

penal, visando o cumprimento da pena no regime estipulado, lembrando-se 

ainda da detração penal a ser completada no necessário cálculo da pena, 

com os interstícios legais, nos termos do art. 42 do Código Penal, além de 

eventual unificação a cargo do juízo da execução.Apesar de automático, 

verificada a preclusão recursal, calha frisar, suspensos restarão os 

direitos políticos do apenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação. Art. 15, inciso III, da Constituição Federal.Depois de 

esgotadas as vias recursais, lancem-se o nome do condenado no rol dos 

culpados, averbe-se no cartório distribuidor e comunique-se aos institutos 

de identificação nacional e estadual, à Depol originária do inquérito policial 

e à Justiça Eleitoral.Enfim, vencidas as etapas do trâmite processual e 

cumpridas as diligências retro expendidas, com as anotações e baixas 

devidas, arquivem-se estes autos cognitivos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 18 de março de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 667 Nr: 141-45.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, ESPOLIO DE 

SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, EURICO VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, § 4º, e artigo 487, inciso 

II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE do crédito e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO.Via de consequência, pela sucumbência, condeno 

o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa 

na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28700 Nr: 2579-87.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Vistos etc.

1. Homologo a desistência da oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela 

defesa técnica, a saber, VITOR AUGUSTO ELY KOTZ e SEBASTIÃO 

PEREIRA ARAÚJO conforme requerimento de fl. 178.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se tratar de processo afeto a 

META 2 do CNJ, as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer diligências 

e, acaso inexistentes, apresentar memoriais em 5 (cinco) dias.

b) Após, intime-se a defesa técnica do réu, para requerer diligências e, 

acaso inexistentes, apresentar memoriais, em 5 (cinco) dias.

c) Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 802-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDIVIS SAUER, HINGRID SAUER STEINBACK, HUGO 

SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVIO KAEFER, DOMINICA DIEL 

KAEFER, VALDECIR JOSE KAEFER, RENI JOÃO KAEFER, SELMA PRILL 

WILCHEN KAEFER, ROSELAINE PETRONSKI, ADELICIO ZAMBONI, NEVILDE 

VIVAN ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CARDOSO - OAB:55.844/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10.235/MT, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, MARIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:25977-MT, SANDRO LUIS 

KZYZANOSKI - OAB:14595-B,

 Vistos etc. 1. (...) 2. (...) 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação, e, 

por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, 

forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.Via de consequência, pela 

sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) dos 

Requeridos e dos Litisconsortes Passivos, verba essa que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC/2015. Suspendo, no entanto, a exigibilidade, em razão da 

assistência judiciária gratuita a eles concedida (art. 98, § 3º, 

CPC/2015).Translade-se cópia desta sentença para os autos número 

único 2312-86.2008.811.0033, código 22446, desapensando-se os feitos 

e certificando-se.Transitada esta em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 2448-34.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAEL RAMOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro de Alcântara 

Júnior - OAB:12001, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240/MT

 “Vistos etc.

1. Resta suspensa a realização desta audiência, em cumprimento à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e a Nota de 

Esclarecimento emitida nesta data pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, em que se determinou a suspensão de quaisquer 

audiências e sessões plenárias do Tribunal do Júri no âmbito da primeira 

instância, em razão da prevenção e contenção do contágio pelo COVID-19 

– Novo Coronavírus – no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

2. A fim de readequar a pauta, REDESIGNO a realização da audiência 

anteriormente marcada para o dia 17 (dezessete) de junho de 2020, às 

14h30min.

3. Deixo de determinar a intimação das testemunhas de defesa Valter 

Batista Marques e Márcio da Silva Ferreira, porque , conforme petição de 

fl. 72, subscrita pela defesa técnica do réu, comparecerão 

voluntariamente.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE as testemunhas João Paz Siqueira (fl. 25) e Gilberto França 

(endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 69), para comparecimento 
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na audiência.

b. INTIME-SE o réu e, via DJe, seus advogados.

c. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-05.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000707-05.2019.811.0033 AUTOR: ANTONIO GOMES DO 

PINHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Ação de Procedimento Ordinário de Ressarcimento de Danos 

Morais, proposta por ANTONIO GOMES DO PINHO, em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Sustenta o autor que em julho de 2019 se consultou com 

o cardiologista, Dr. Arthur Augusto Nogueira na Cermac – Centro de 

Referencia de Média e Alta Complexidade em Cuiabá-MT, oportunidade em 

que foi informado do resultado positivo do exame de HIV. Relata que ficou 

perplexo com o resultado, vindo a realizou outro exame de HIV, cujo 

resultado foi negativo. Postula, ao final, pela indenização por dano morais 

suportados. Relatei. Fundamento. Decido. Pretende o autor a indenização 

por danos morais que alega ter sofrido em razão do resultado equivocado 

do exame de HIV realizado na Cermac – Centro de Referencia de Média e 

Alta Complexidade em Cuiabá-MT. Com efeito, a responsabilidade dos 

hospitais e clínicas de saúde por atos dos seus administradores e dos 

médicos que integram o corpo clínico, e pelos danos produzidos pelas 

coisas utilizadas na prestação dos serviços, é fundamentada tanto na lei 

civil como na legislação protetiva do consumidor. O art. 932, III do Código 

Civil ensina que são também responsáveis pela reparação civil: “o 

empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, 

no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. E, diante de 

tal disposição legal, a Súmula n.° 341 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que: “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato 

culposo de seu empregado ou preposto”. O Código de Defesa do 

Consumidor no art. 14, caput estabelece que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Ademais, em se tratando de relação jurídica 

estabelecida com o Poder Público, aplica-se o disposto no artigo 37, §6º 

da Constituição Federal que dispõe: “As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Todavia, embora a responsabilidade do ente 

público seja objetiva a pretensão do autor é vinculada à comprovação do 

primeiro pressuposto de responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito que, 

no caso, se caracteriza pela inobservância do profissional relativamente 

ao seu dever de informação ao paciente. Nesse contexto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. VASECTOMIA. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO PACIENTE ACERCA DA NECESSIDADE DE EXAME 

PÓS-OPERATÓRIO PARA AFERIR EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO. 

CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR, NO CASO CONCRETO. 

DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PENSIONAMENTO AFASTADO. 

SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. A responsabilidade do estabelecimento, 

por óbvio, mesmo sendo objetiva, é vinculada à comprovação da culpa do 

médico. A responsabilidade do médico, por sua vez, enquanto profissional 

liberal prestador de serviços é subjetiva, nos moldes do artigo 14, § 4º do 

Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, o alegado defeito no 

equipamento médico utilizado regula-se pelo disposto no art. 12, também 

do CDC. Demais disso, em se tratando de relação jurídica erigida com o 

poder público, aplica-se o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal (...). Apelo parcialmente provido. Unânime”. (TJRS; AC 

271403-84.2013.8.21.7000; Osório; Nona Câmara Cível; Relª Desª Iris 

Helena Medeiros Nogueira; Julg. 13/11/2013; DJERS 26/11/2013). Desse 

modo, constatada a relação de causa e efeito entre a atuação do 

funcionário público e o dano ocorrido, é possível acionar o Estado de Mato 

Grosso para a recomposição dos prejuízos que o terceiro/particular alega 

que suportou sem a necessidade de se perquirir sobre a existência de 

dolo ou culpa para a caracterização da responsabilidade civil, fazendo 

apenas explícita referência ao ato ilícito praticado, o dano produzido e o 

nexo causal só se admitindo como isenções de exclusão da 

responsabilidade aquelas do caso fortuito, força maior ou culpa da vítima, 

já que adotamos a teoria do risco administrativo. Feitas essas 

considerações, no mérito assevero que o pedido é improcedente. 

Sustenta o autor que em julho de 2019 se consultou com o cardiologista, 

Dr. Arthur Augusto Nogueira na Cermac – Centro de Referencia de Média 

e Alta Complexidade em Cuiabá-MT, oportunidade em que foi informado do 

resultado positivo do exame de HIV. Assevera que o resultado equivocado 

abalou lhe emocionalmente, uma vez que informado que estava com AIDS, 

além do fato de residir em cidade pequena onde todos teriam 

conhecimento dos fatos. É cediço o autor deve comprovar os fatos que 

constituem o seu direito, qual seja, a existência do dano e o nexo de 

causalidade com a atuação indevida ou precária da Administração Pública. 

No caso, desnecessário perquirir-se a culpabilidade do réu, visto que 

sujeito a regra da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da 

CF/88. Consoante se observa o autor foi informado do resultado exame 

realizado pela Cermac – Centro Estadual de Referencia de Média e Alta 

Complexidade que constatou a presença do vírus de HIV no dia 

11/07/2019. A Portaria 59/2003 do Ministério da Saúde estabelece 

procedimentos a serem adotados na detecção de anticorpos anti-HIV com 

objetivo de realizar o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV deve 

ser feita em três etapas. Na primeira, é realizada uma triagem sorológica 

na qual são feitos testes sorológicos ou imunoensaios com o objetivo de 

detectar anticorpos anti -HIV - 1 e anti-HIV - 2. Nesta etapa, se as 

amostras forem reagentes, caso do autor, ou inconclusivas, elas devem 

ser submetidas a um segundo imunoensaio com princípio metodológico e 

antígenos distintos do primeiro ou submetidas diretamente ao teste de 

Western blot. As etapas subsequentes destinam-se à confirmação do 

diagnóstico sorológico e todas as observações feitas devem ser seguidas 

pelos profissionais envolvidos na realização do exame. Registra-se que 

na referida Portaria há recomendação expressão de que nas amostras 

com resultado definido como positivo deverão ter o resultado da primeira 

amostra liberado com a ressalva, por escrito, de que se trata de um 

resultado parcial e que somente será considerado como definitivo após a 

análise da segunda amostra. Ocorre que o exame foi disponibilizado à 

parte autora (Id. 21912380 - Pág. 1), sem as devidas informações de que 

se trata de um resultado parcial, com necessidade de nova coleta de 

material para a realização de um segundo exame, conforme determina a 

Portaria do Ministério da Saúde. Ademais, também não restou evidenciado 

nos autos, que o requerente foi informado quanto à possibilidade do 

resultado falso-positivo e a necessidade de confirmação do diagnóstico. 

Deste modo, conforme contexto probatório, concluo que a parte ré não 

realizou os procedimentos previstos na Portaria 59/2003 do Ministério da 

Saúde, tampouco prestou as devidas informações à parte autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo 

requerente, indevidamente diagnosticado com doença altamente 

infecciosa sem cura. Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. ERRO DE 

DIAGNÓSTICO. RESULTADO FALSO POSITIVO PARA DOENÇA GRAVE 

INFECTOCONTAGIOSA (TUBERCULOSE). CASO CONCRETO NO QUAL 

VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO POR INFORMAÇÕES DEFICITÁRIAS NO 

LAUDO E NA FORMA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO À PACIENTE. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE IMPROCEDENTE. - O leigo que recebe um laudo 

tem direito a receber do laboratório informações mínimas sobre o exame, 

em especial no que se refere à possibilidade de falsos positivos, ainda 

mais quando se trata de doenças graves ou que haja recomendação 

oficial quanto à necessidade de repetição para confirmação do resultado. 

- Contexto probatório que aponta a falha na prestação de serviço, ainda 

que no seu resultado propriamente dito, mas sim pela deficiência na 

informação – tanto a que constou no laudo, como na forma de 

comunicação feita ao médico da requerente. Ilícito indenizável, na forma do 
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art. 14 do CDC. - Defeito na informação em laudos de laboratório são 

potenciais geradores de transtornos, situação que vem se repetindo 

seguidamente em processos judiciais, pelo que importante que empresas 

que explorem esse segmento atentem à necessidade de aperfeiçoar seus 

serviços qualificando sua. Danos morais configurados e quantificados 

atentando para a função punitivo e pedagógica da medida, assim como a 

consequência do evento para a paciente, que necessitou inclusive ficar 

período em isolamento social. - Denunciação da lide. Art. 129 do CPC. 

Falha verificada em relação a condutas do Laboratório Endocrimeta, e não 

das orientações oriundas da Secretaria Municipal de Saúde. Ausência de 

nexo causal com os danos vivenciados pela paciente. Improcedência da 

lide secundária. APELAÇÃO PROVIDA”.(Apelação Cível, Nº 70078210234, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em: 24-10-2018) Por conseguinte, merece guarida o 

pleito de compensação por danos morais, os quais se verificam in re ipsa, 

dada a comprovação dos fatos descritos na inicial. “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXAME LABORATORIAL. 

ERRO DE DIAGNÓSTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. O serviço prestado pelo laboratório de análises 

clínicas insere-se na relação de consumo, tem regência pelo CDC e a 

responsabilidade é objetiva. Compete, assim, à parte autora apenas a 

demonstração do fato, do dano e do nexo causal. O laboratório se exime 

apenas se comprovar que não houve defeito na prestação do serviço ou 

que a culpa é exclusivamente da vítima (art. 14 e seu § 3º). Na hipótese 

dos autos, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, 

considerando que o demandado não comprovou ter seguido 

adequadamente o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde para o 

correto diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, bem como por ter 

falhado no seu dever de informação, uma vez que emitiu laudo 

evidenciando que a autora seria reagente para esse vírus sem qualquer 

ressalva no sentido de que o exame não seria definitivo e de que deveria 

ser realizada nova coleta, em trinta dias, para fins de confirmação do 

resultado. Dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, uma vez 

que é presumível que a autora tenha entrado em desespero e tenha 

sofrido muito ao pensar que pudesse estar infectada com uma doença 

incurável. Comporta redução o valor da condenação para R$ 10.000,00, 

diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da 

indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 

70070775598, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 14-12-2016). Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o fato 

de o autor ter recebido diagnóstico positivo para uma doença de tamanha 

gravidade, é mais que suficiente para causar-lhe enorme angústia e 

sofrimento, além do preconceito ainda hoje existente em relação aos 

portadores do vírus HIV. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, ESTADO 

DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Comarca de Vila Rica

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-DF-VR

O Doutor IVAN LUCIO AM ARANTE, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Vila Rica, Estad o de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria - Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020.

CONSIDERANDO ser necessária as medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 ;

RESOLVE:

DETERMINAR pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar do dia 20 de marco de 
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2020, a suspensão temporária em caráter excepcio nal e com fins de 

proteção integral, de todas as visitas ao Abrigo "Cantinho Feliz", bem 

como, eventuais saídas para passeios das crianças, devendo as mesmas, 

nesse período saírem do abrigo , tão somente em caso de 

necessidade/urgência médica.

Fica ainda mencionado, que em, havendo necessidade, as medidas 

previstas nesta Portaria serão revistas, caso haja regressão ou evolução 

da situação de Saúde Pública, em razão do COVID-19.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica, 19 de março de 2020.

Ivan Lucio Amarante

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000311-14.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA URBANO AGUIAR (REU)

ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Alcides 

Augusto da Costa Aguiar e Maria Angélica Urbano Aguiar, todos 

devidamente qualificados. Liminar deferida com designação de audiência 

de conciliação (id 21093574). Após, o Ministério Público juntou termo de 

acordo (id 25816274). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Haja vista o acordo formulado entre 

as partes, HOMOLOGO-O constante no id 25816274, tornando-o parte 

integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Transitada em julgado a 

presente decisão, proceda ao arquivamento do feito com as providências 

necessárias. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. Vila Rica – MT, 

18 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000069-84.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. O. (REQUERENTE)

V. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de divorcio consensual com partilha de bens 

requerida por Arlene Barbosa de Oliveira e Valmir Rufino de Assis, ambos 

devidamente qualificados. Em manifestação, o Ministério Público pugnou 

pela homologação do acordo (id 30333135). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Haja vista o 

acordo formulado entre as partes realizado, com manifestação favorável 

do Ministério Público, não vejo óbice quanto a sua homologação. Assim, 

HOMOLOGO o acordo, apresentado pelas partes no id 28735828, 

tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do 

inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, vez 

que são beneficiários da justiça gratuita. Transitada em julgado a presente 

decisão, proceda ao arquivamento do feito com as providências 

necessárias. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. Vila Rica – MT, 

18 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64150 Nr: 342-51.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÁ SUPRIANA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

haja vista que os requisitos legais não foram preenchidos, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

ante a gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às providências.Vila 

Rica – MT, 17 de março de 2020.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 2232-59.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA DA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial para o fim de CONDENAR o INSS a estabelecer o benefício 

previdenciário em favor de ELENA DA CONCEIÇÃO SANTOS, no valor de 

um salário mínimo por mês, incluindo o 13º salário, isso a título de PENSÃO 

POR MORTE, devidos desde a data do requerimento administrativo, ou 

seja, 11/08/2016. Em relação às prestações em atraso, a correção 

monetária e os juros incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ). (...). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, contados a partir do recebimento do ofício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º, da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no Art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.Vila Rica – MT, 17 de março de 

2020.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-88.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAWAN LOPES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. 2. Fundamentação Trata-se de pedido de homologação do 

acordo pactuado entre as partes, conforme Termo de Acordo Extrajudicial 

juntado no Id. 22913900. As partes requereram a homologação do acordo, 

bem como a extinção do feito, após a efetivas comprovação de seu 

cumprimento. 3. Dispositivo Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

"b", do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgada a 
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sentença, arquivem-se os autos digitais. Cumpra-se. Vila Rica/MT, 18 de 

março de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 2467 Nr: 226-15.2003.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:OAB/MT 12.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Processo nº: 229-15.2003.811.0035

Código: 2467

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Tendo em vista que a Sra. VERA LÚCIA BLUMBE BORGES, 

representante/inventariante do Espólio de Laércio Paulo Cimadon foi 

regularmente notificada da cessão de créditos feita entre CARAMURU 

ALIMENTOS S/A e FABRICIO LOPES DE MORAES (fls. 567/568), e que é 

dispensado o consentimento/anuência do executado acerca da sucessão 

processual do legitimado superveniente que tem interesse em assumir o 

polo ativo da execução (§2º, do art. 778, CPC), DEFIRO o requerimento de 

sucessão processual.

2. Proceda-se as retificações necessárias junto à capa dos autos e 

sistema informatizado, cadastrando-se, inclusive, os patronos indicados 

pela parte interessada.

 3. Considerando que a parte credora noticiou o descumprimento do 

acordo de fls. 483/488, na forma e prazo ali estipulados, DETERMINO, em 

consonância com o art. 922, parágrafo único, do CPC, a RETOMADA do 

curso da execução, pelo valor anteriormente confessado de R$ 

1.210,000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), acrescidos de multa 

penal convencional de dez por cento e honorário advocatícios de vinte por 

cento sobre o total do débito corrigido legalmente (INPC + 1% ao mês), 

deduzidos os valores efetivamente pagos, nos termos da cláusula 1.4, do 

acordo de fls. 483/488.

 4. Apesar de ter mencionado a juntada de planilha atualizada de cálculos, 

com as devidas deduções, à petição de fls. 547, a diligência não foi 

efetivada.

 4.1. Assim, INTIME-SE a parte exequente, para a devida juntada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

5. Apresentada a memória de cálculos, INTIME-SE a parte executada para 

manifestação em 10 (dez) dias.

6. Decorrido o prazo, certifique-se e INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 18 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14016 Nr: 56-62.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Miranda Mello - 

OAB:4.363-A/MS, Rafael Patrick Francisco - OAB:13.782/MS

 Nos termos da CNGC, tendo em vista o retorno da correspondência/AR 

sem atingir a finalidade, impulsiono os autos ao EXEQUENTE para 

manifestar/informar o endereço (CEP) correto para expedição da carta de 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6438 Nr: 247-83.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior, ANTÔNIO 

MARTELLO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Tecidos Norte de Minas 

Coteminas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Alexandre Martins Bertin 

- OAB:5925/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT, Igor Xavier 

Armenio Pereira - OAB:38607/PR, Michelle Dayrell Lanna - 

OAB:8089-MT, Nilsara de Lima Batista - OAB:7794/MT, Rafael Costa 

Bernadelli - OAB:34104-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazo Neto - 

OAB:3.504-A

 Processo nº: 247-83.2006.811.0035

Código: 6438

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Tendo em vista que o Código de Processo Civil em vigor privilegiou 

sobremaneira o direito ao contraditório (arts. 9º e 10º do CPC), bem como 

o princípio da não surpresa, INTIME-SE a parte adversa para se manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Na sequência, voltem os autos conclusos.

3. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 17 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12957 Nr: 165-13.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodogrão Transportes Ltda, SOMPO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254 MT, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004, 

Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:MT-21.481 O, Márcio Alexandre 

Malfatti - OAB:16.943-A

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a audiência para oitiva da testemunha ODAIR 

DA SILVA, que ocorrerá mediante videoconferência, para o dia 12 de 

MAIO de 2020 às 13h00min, mantendo-se inalteradas demais 

determinações.

Proceda-se com o necessário para cadastramento da oralidade no 

Sistema Nacional de Videoconferência do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acima aprazada.

Comunique-se o Juízo deprecado.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 18 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1989-02.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delosanto Rojas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 2047-05.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Malta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30788 Nr: 285-74.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 56-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORIO JOSÉ DE SOUZA, José 

Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MORAIS MAIA - 

OAB:41536/GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para fins de 

intimação das partes, a comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 27 de abril/2020, às 15h30 (horário de MT), no Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 345-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Luzimar Almeida Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flites Alberto Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ANTE O EXPOSTO, determino à secretaria que certifique o trânsito em 

julgado da decisão de pronúncia em relação ao réu Flites Alberto Barbosa 

da Silva.Em seguida, intime-se o Ministério Público, a assistente de 

acusação e o réu Flites Alberto Barbosa da Silva, de forma sucessiva, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se na forma do art. 422 do 

CPP.Oficie-se à SAAP solicitando informações sobre o andamento do 

processo de recambiamento do réu para este Estado.Determino ainda o 

desmembramento do processo em relação à ré Luciana Pereira da 

Rocha.Formalizado o desmembramento, naqueles autos, intime-se a 

assistente de acusação, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 

(dois) dias, arrazoar o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério 

Público (Art. 588 do CPP).Com a juntada das razões da assistente de 

acusação, ou decorrido o prazo em branco, intime-se a ré Luciana, na 

pessoa de seu advogado, para apresentação das contrarrazões (Art. 588 

do CPP). Após, retornem conclusos para análise do juízo de retratação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 345-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Luzimar Almeida Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flites Alberto Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de ref. 209, que serve a presente 

para fins de intimar a assistente de acusação, por meio de seu defensor 

constituído, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se na forma do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56815 Nr: 1728-50.2019.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cecília Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimundo Cardoso Do Anjos - 

OAB:42456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para fins de 

intimação da parte autora da Audiência de Conciliação designada para o 

dia 27 de abril/2020, às 14h30 (Horário de MT), no Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-16.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BH LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Em cumprimento a determinação judicial, 

certifico que serve a presente certidão para intimar o polo passivo, por 

meio de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta 

reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

devido a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, devido a partir 

da propositura da ação. Alto Taquari - MT, 18 de março de 2020. 

Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do Juizado Especial 

Portaria n.º 08/2018-DF

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56954 Nr: 1546-25.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1546-25.2018.811.0084

Código: 56954

Vistos.

DISPOSITVO:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, razão por que 

CONCEDO a guarda definitiva da menor NATÁLLIA EMANUELY DA LUZ 

DOS SANTOS ao genitor IVANILDO DOS SANTOS, consignando que a 

genitora poderá exercer livremente o direito de visitas, desde que haja 

prévia comunicação.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, incisos I, do CPC.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor 

da causa. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ocasião em que defiro as 

benesses da justiça a parte requerida.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda e 

Responsabilidade em favor da genitora, em caráter definitivo, constando 

expressamente as advertências dos artigos 33 e 35 do ECA.

Arbitro honorários advocatícios a defensora nomeada, Dra. Ana Maria 

Hoissa Bento em 06 (seis) URHs, nos termos da Tabela da OAB/MT. 

Expeça-se a respectiva certidão.

Após, a determinações acima, certifique-se, ao arquivo com as anotações 

e baixas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 16 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1617-27.2018.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira dos Santos, Francisco das 

Chagas Mendes Santos, Leticia da Silva Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO a citação por edital dos requeridos Francisco das Chagas 

Mendes Santos e Letícia da Silva Costa Santos, tendo em vista que não se 

esgotaram as tentativas de localização.

Intime-se a parte exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

novo endereço dos executados ou ainda, requerer o que entender de 

direito.

Outrossim, certifique-se quanto ao decurso do prazo para pagamento do 

executado citado Gilmar Pereira dos Santos.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 03/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma Lei:

CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal;

 RESOLVE:

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca 

de Araputanga durante o plantão judiciário semanal, finais de semana e 

feriados do mês de Abril/2020:

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR TELEFONE

SERVIDOR E-MAIL OFICIAL DE JUSTIÇA

01 a 03 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho Amanda Caroline 

Soares (65) 99995 6823 amanda.soares@tjmt.jus.br Cristiane P. Nunes 

Pereira

04 e 05 Final de Semana Hanae Yamamura de Oliveira Amanda Caroline 

Soares (65) 99995 6823 amanda.soares@tjmt.jus.br Cristiane P. Nunes 

Pereira

06 a 10 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho Geovania Aparecida 

Nunes (65) 99942 8340 geovania.nunes@tjmt.jus.br Gilson M. dos Santos

09 e 10 Feriado Helícia Vitti Lourenço Geovania Aparecida Nunes (65) 

99942 8340 geovania.nunes@tjmt.jus.br Gilson M. dos Santos

11 e 12 Final de Semana Helícia Vitti Lourenço Geovania Aparecida Nunes 

(65) 99942 8340 geovania.nunes@tjmt.jus.br Gilson M. dos Santos

13 a 17 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 joao.henrique@tjmt.jus.br Marcilio da Silva Seba

18 e 19 Final de Semana Henriqueta Fernanda Chaves Alencar João 

Henrique (65) 99928 2693 joao.henrique@tjmt.jus.br Marcilio da Silva Seba

20 e 21 Feriado Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Marta Ferreira 

Santos de Paula (65) 99954 6644 marta.paula@tjmt.jus.br Roberto Carlos 

R. dos Santos

22 a 24 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 joao.henrique@tjmt.jus.br Roberto Carlos R. dos Santos

25 e 26 Final de Semana José Eduardo Mariano Eliete Maria Mendes de 

Oliveira Henrique (65) 99991 2821 eliete.henrique@tjmt.jus.br Roberto 

Carlos R. dos Santos

27 a 30 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 eliete.henrique@tjmt.jus.br Cristiane P. Nunes Pereira

 Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições contidas na CNGC e no Provimento nº 

17/2019-CM.

 Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

Publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico

 Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada em local visível para 

divulgação.

 Publique-se. Cumpra-Araputanga-MT, 19 de março de 2020.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 74-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOE, TOdS, ROdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA, por sentença, a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

CPC, arts. 794, I, e 795/NCPC, arts. 924, I e 925 – e DETERMINO que 

expeça ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ELIVANIO JÚLIO DA SILVA, 

devendo ser posto em liberdade imediatamento, caso não esteja preso por 

outro motivo.Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento do valor vinculado ao processo.Condeno a parte 

executada no pagamento das taxas, custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa por 5 (cinco) anos em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública ou 

advogados do requerido, diante da ausência de resistência quanto ao 

pedido e nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, 

(...)Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento 

dos aclaratórios é de rigor. 2. Após a Emenda Constitucional n. 80, de 4 de 

junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.” (TJ-MT, ED 

39916/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015).Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113555 Nr: 4305-66.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronis Porto Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 (...) .Isso posto, uma vez que ausentes atualmente os requisitos do CPP, 

arts. 312 e 313, III e Lei n. 11.340/2006, art. 20, caput, e o fato de ser a 

prisão cautelar o último recurso, pois odiosa e excepcional, REVOGO A 

PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA/CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 

de/para RONIS PORTO SALES, vulgo “BUGRINHO”, brasileiro, solteiro, 

desempregado, portador da cédula de identidade – RG n. 26716720 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n. 058.063.831-64, nascido em 11/4/1993, 

natural de Rio Branco/MT, filho de Daniel Rodrigues Porto e Paulina 

Robertina Salés, quem deverá ser ADVERTIDO que é possível “de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem” - Lei n. 11.340/2006, 

art. 20, parágrafo único –, possibilidade que é reiterada pela legislação 

processual penal expressamente, ou seja, quanto à prisão cautelar 

preventiva, poderá o magistrado/juiz “de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem” - CPP, art. 316.Consequentemente, DETERMINO 

que expeça o ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, colocando-o em 

liberdade incontnenti/sem demora se por outro motivo não estiver preso, 

assim como que realize o imediato registro no banco de dados mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça – Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões – BNMP 2.0.Sem prejuízo disso determino que o acusado cumpra 

as condições a ele fixadas no processo n. 4279-68.2019.811.0038 

(113454), sendo: 1. Afastamento do Lar, domicílio ou local de 

convivência.2. Proibição de aproximação da vítima, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 500 metros;3. Proibição 

de contato com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação, e;4. Proibição de frequentar determinados lugares 

equivalentes a residência e o local de trabalho da vítima.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 12-05.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire, Luiz Alfredo Fontes de 

Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os ainda para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24136 Nr: 171-11.2010.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Gonçalves dos Santos, Ana Lucia Tábua dos 

Santos, Aparecido Gilberto dos Santos, Clerio Vanuzo dos Santos, Gilson 

Halencar Bueno Alves, Jarleni Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Severino Alves, José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAUJO - OAB:3642, Paulo Cezar Rebuli - OAB:7565

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os ainda para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19457 Nr: 473-11.2008.811.0038

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva, Altiva Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:23693, Fabio Barcelos da Silva - OAB:21562, Rodrigo V. 

Sluminsky - OAB:SC/ 23037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os ainda para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000031-76.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA APARECIDA PEREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000031-76.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 38.180,00 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: MAYARA APARECIDA PEREIRA PACHECO Endereço: Rua Padre 

Anchieta, 1282, Jardim Primavera, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: AYMORE Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 

165, - LADO PAR, CENTRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01013-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 11/04/2019 Hora: 14:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 8 de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-23.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRAVO BRACARROTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade da Contestação oposta nos autos. 

Diante disso, INTIMO a parte contestada para apresentar Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para ciência e manifestação acerca da juntada ID nº 29417754 - 

Manifestação (petição condenação ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CAMPOS GONCALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001050-83.2019.8.11.0038 TESTEMUNHA: JOELMA CAMPOS 

GONCALVES TESTEMUNHA: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por JOELMA CAMPOS GONÇALVES, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. Decido. Afirma a parte autora, que é 

portadora de necessidades especiais, em razão de possuir a síndrome de 

CHARGE, que consiste em uma desordem genética com as seguintes 

características: C: coloboma do olho; H: defeitos cardíacos; A: atresia das 

coanas nasais; R: retardo do crescimento e/ou desenvolvimento; G: 

anormalidades genitais e/ou urinárias; E: anormalidades da orelha e 

surdez. Em razão desta síndrome o médico conveniado ao SUS, designou 

urgentemente uma cirurgia. No entanto, para êxito do efeito perpetrado 

pela cirurgia, é necessário implantação de um aparelho, porquanto a boca 

da Requerente, em razão dos problemas genéticos, está se fechando e 

atualmente só abre na espessura de um dedo. A peça inicial veio, 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. A requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista 

que o direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 
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fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Passo a analisar o mérito. No plano infraconstitucional, o art. 4º 

da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de 

Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte decidiu: 

“(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 

271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). Assim, não 

prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a reserva do possível 

não é capaz de obstar a exigência de direito constitucional à vida. Não se 

desconhece a grave situação financeira dos entes federativos, 

entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o primeiro, 

cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a própria 

existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: “Obrigação de 

fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos para pessoa 

hipossuficiente – Competência concorrente da União, Estados e Municípios 

para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de fornecer remédios, 

equipamentos e tratamentos à população, de forma regular c constante, 

nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices 

orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. Princípio da reserva 

do possível inoponível em relação ao direito à vida - Artigos 1º da 

Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual - 

Ação procedente - Recursos não providos.” (APELAÇÃO CÍVEL COM 

REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de DIADEMA – Relator: Aléssio 

Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado no sítio www.tj.sp.gov.br). A 

Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e 

eleva a saúde a condição de direito fundamental do homem, portanto, 

direito inquestionável. Sendo assim, em análise aos documentos anexados 

aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. O 

pedido liminar foi DEFERIDO. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer o aparelho ortodôntico, de modo a garantir ao paciente 

a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os 

relatórios médicos sustentando a importância do aparelho ortodôntico, 

para preservação da vida e saúde da parte autora, e apresenta-se 

inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. 

Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo a reclamada, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – art. 487, I do NCPC, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - TORNAR DEFINITIVA a 

liminar deferida em exame sumario, que DETERMINOU que a reclamada 

forneça a parte autora APARELHO ORTODÔNTICO e sua regular 

manutenção de que necessita, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena de bloqueio 

de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-03.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MORAIS DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO REDESIGNADA PARA 04/06/2020 17:30 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-03.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MORAIS DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO REDESIGNADA PARA 04/06/2020 17:30 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-86.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÓVEIS PARANAPUÃ (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA GAMA OAB - SP192856 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000041-86.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CICERA PEREIRA 

REQUERIDO: MÓVEIS PARANAPUÃ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, BANCO BRADESCO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC - cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal – Lei n. 9.099/1995, art. 

46 -, assim como DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) 

– caso existente(s) -, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo – NCPC, art. 526, caput e §§. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) 

intimação(ões) e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença 

e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados”. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 18 de março de 2020 - 

00:14:07. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-86.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÓVEIS PARANAPUÃ (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA GAMA OAB - SP192856 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000041-86.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CICERA PEREIRA 

REQUERIDO: MÓVEIS PARANAPUÃ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, BANCO BRADESCO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC - cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal – Lei n. 9.099/1995, art. 

46 -, assim como DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) 

– caso existente(s) -, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo – NCPC, art. 526, caput e §§. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) 

intimação(ões) e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença 

e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados”. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 18 de março de 2020 - 

00:14:07. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-87.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON FELIX DOS REIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000477-47.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. DA CUNHA PANIFICADORA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a ré Valéria Bispo para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, constitua outro advogado de sua confiança para atuar em sua 

defesa, notadanente o decurso de prazo sem manifestação.

Decorrido o prazo sem resposta ou informada a ausência de condição 

financeira para constituir novo patrono, desde já, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar na defesa da acusada.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 3295-57.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisângela Sanches F. de 

Andrade - OAB:15154 - MT, JAQUELINE PERES LESSI - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 Em cumprimento as diposições vertidas no despacho inicial, INTIMA-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de

todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela 

jurisprudência reiterada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11551 Nr: 1642-74.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT, Sonoir Miguel de Oliveira - 

OAB:3.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Uma vez expedido Alvará para levantamento dos valores depositados em 

juízo, INTIMA-SE o(à) advogado(a) constituído(a) pelo Autor, através de 

publicação no DJE, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado no sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto 

pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41821 Nr: 2046-81.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Farias Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:, 

Andre Assis Rosa - OAB:19077-A/MT, Guilherme Frederico de 

Figueiredo Castro - OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que decorreu in albis o prazo para o Autor manifestar-se nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46789 Nr: 160-42.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdSLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de 

Maria Terezinha da Silva Lima de Souza e Patrick Gomes de Souza nos 

termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem 

como do art. 24, Lei 6.515/77. Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Arenápolis/MT, nos 

termos do art. 32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e 

artigo 29, § 1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à 

averbação correlata, fazendo constar que a requerente voltará a usar o 

nome de solteira: MARIA TEREZINHA DA SILVA LIMA.Cumpridas todas as 

determinações, e não havendo requerimentos posteriores, tendo em vista 

a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19367 Nr: 1254-35.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, MVdS, AVdS, MVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 
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CHAVES - OAB:11226

 Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, em consonância com o 

art. 487, I, do Código Processual Civil, e art. 1.723, do Código Civil, para 

DECLARA EXISTENTE a união estável havida entre KEILA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS e JOSE CÉLIO DOS SANTOS, no período do ano 2002 até a 

data de falecimento do de cujus em 31 de julho de 2009.SEM CUSTAS, eis 

que deferido o benefício da justiça gratuita às partes. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50437 Nr: 2024-18.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RE, MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisões de fl. 49 

determinou-se que a parte autora procedesse à emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, conforme se infere da certidão de fl. 52, o indeferimento da 

inicial é medida que se impõe, senão vejamos o que dispõe o parágrafo 

único do artigo 321, do Código de Processo Civil:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

sobretudo em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV do CPC.

 Publique-se. Intimem-se. Após, com o transito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000583-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA JESUS MANOEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos (REU)

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Adilson Rodrigues de Moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-91.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA FREITAS TERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000487-91.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:MARIA 

SEBASTIANA FREITAS TERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 15/07/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-61.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PAULO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MONICA DA COSTA OAB - MT27559/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-61.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ANDRE PAULO 

DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAUDICEIA MONICA DA 

COSTA, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS POLO PASSIVO: RAMOS DO 

NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-40.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO ULBERG DANTAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PAIVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000428-40.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 30.229,92 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GIULIANO ULBERG DANTAS Endereço: RUA PRAÇA DA 

INDEPENDÊNCIA, 868, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: JESSICA PAIVA RIBEIRO Endereço: RUA DO 

CASCUDO, SN, NUCLEO AVANÇADO DA IFMT - AO LADO DA UAB, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a): GIULIANO ULBERG 

DANTAS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-48.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DECANOR PEREIRA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000173-48.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 12.312,90 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: DECANOR PEREIRA PASSOS Endereço: SÍTIO, S/N, 

ZONA RURAL, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS Endereço: RUA AMAPÁ, 03, 

VILA MERCEDES, JANDIRA - SP - CEP: 06626-370 Senhor(a): DECANOR 

PEREIRA PASSOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 15/07/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 18/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, de 02 de 

setembro de 2019, qual estabelece o funcionamento do Plantão na 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;
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RESOLVE:

Art. 1º - Responderão no Plantão Semanal e Regional correspondente ao 

POLO X e Comarca de Aripuanã referente ao mês ABRIL de 2020, os 

Servidores e Magistrados escalonados na planilha do anexo I;

 Art. 2º - O Plantão Semanal inicia-se as 19h01min do primeiro dia útil da 

semana, encerrando-se às 23h59 da sexta-feira ou feriado antecedente;

Art. 3º - O Plantão Regionalizado inicia-se às 00h00min do sábado ou 

feriado antecedente, encerrando-se às 11h59min do primeiro dia útil da 

semana;

Art. 4º - Quando ao Plantão Regionalizado os Magistrados e Servidores 

deverão ficar no recinto do Fórum da Comarca das 13h00min às 

17h00min, fazendo jus à compensatória nos termos do Provimento nº. 

09/2019-CM, Art. 7º, § 1º;

Art. 5º - Quanto aos plantões semanais só haverá direito caso o efetivo 

trabalho, conforme Art. 7º, § 1º e 2º do Provimento nº. 09/2019-CM;

Art. 6º - Conquanto à remessa de documentos das Comarcas 

pertencentes ao POLO X, deverão ser enviados via MALOTE DIGITAL e/ou 

WEBMAIL, sendo especificamente no Malote Digital da Vara Única e 

Webmail: ari.unica@tjmt.jus.br;

Art. 7º - Comunique-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, bem como 

o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Policia Militar, Policia Civil;

Art. 8º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do Tribunal, 

Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de Magistrados e Coordenadoria 

de Comunicação.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

 Aripuanã/MT, 19 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

(Assinatura Digital)

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74242 Nr: 999-70.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSENILDA NUNES DIAS, Filiação: Maria 

do Livramento dos Reis Dias, data de nascimento: 10/10/1978, 

brasileiro(a), natural de Vicentina-MS, convivente, Telefone 99687-4103 e 

atualmente em local incerto e não sabido EDVALDO PIRES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 46534644134, Rg: 000763578, Filiação: Izaura Maria de Oliveira e 

José Pedro de Oliveira, data de nascimento: 18/11/1968, brasileiro(a), 

natural de Alto Piquiri-PR, convivente, vaqueiro, Telefone 69-99335-0517. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.ROSENILDA NUNES DIAS, devidamente qualificada nos 

autos, requereu medidas protetivas de urgência, em atendimento ao 

disposto na Lei nº 11.340/06, em face de EDVALDO PIRES DE 

OLIVEIRA.As medidas pleiteadas foram deferidas à ref. 04.O Ministério 

Público manifestou-se pela extinção do feito ante a superveniente falta de 

interesse da vítima na manutenção daquelas (ref. 53).É o relato do 

necessário.Fundamento e Decido.Analisando os autos verifico que não há 

qualquer notícia acerca do descumprimento das medidas protetivas 

deferidas à ref. 04, não oferecendo mais o agressor, por sinal, nenhuma 

ameaça à vítima.Cumpre ressaltar que, decorrido mais de 01 (um) ano da 

ocorrência dos fatos, a vítima não foi localizada no endereço informado 

nos autos (ref. 47), nem compareceu a este Juízo, para manifestar seu 

interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas.Ante o 

exposto e, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, REVOGO 

as medidas protetivas determinadas nos autos e JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

Novo Código de Processo Civil.Intimem-se o autor do fato e a vítima desta 

decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 18 de março de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69292 Nr: 3504-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS, NATALICIO JOSE DOS SANTOS, 

VALDECI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que se 

manifeste ante a juntada de ref. 47, referente a registros de 

valores/saldos em nome do de cujus Manoel Martins Santos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 5-71.2020.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADEMIR TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ADEMIR TELES, Rg: 000957153, 

Filiação: Joaquina Pires Teles e João Maria Teles, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO, PARA TOMAR CIÊNCIA DAS 

MEDIDAS DEFERIDAS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de requerimento de aplicação de 

medidas protetivas, formulado por ELISVANIA FERREIRA DA SILVA, se 

dizente vítima de ameaças e agressões perpetradas em situação de 

violência doméstica por seu convivente, JOSÉ ADEMIR TELES, atraindo, 

assim, a incidência das regras de proteção preconizadas na Lei nº 

11.340/2006.De conformidade com a narrativa da vítima, convive por 

aproximadamente 04 (quatro) anos com o suposto agressor, havendo 

nascido desta relação um filho.Expôs que o relacionamento do casal 

sempre foi conturbado com agressões e ameaças, havendo eles se 

separado há algum tempo, tendo ela inclusive ido residir em outro Estado 

da Federação, mas após ser procurada pelo convivente, decidiu retomar a 

relação, retornando a residir na Comarca, mas logo em seguida, o roteiro 

de violência se restabeleceu.Registrou que na data de 07.01.2020, saiu 

com o requerido para realizar a matrícula do filho do casal na creche, 

ocasião em que o local se encontrava fechado, tendo o agressor ficado 

furioso com a declarante e passado a agredi-la novamente, sendo que 

quando passavam na frente do Fórum, ela, iletrada, indagou o que ali 

funcionava, provocando nova reação furiosa do agressor, que então 

vociferou ameaças específicas, afirmando que “iria dar um jeito” 

nela.Diante desse panorama, afirmou a vítima que abriu a porta do veículo 

e rumou em direção ao prédio forense, que ainda se achava cerrado as 

portas, mas o miliciano que ali guarnecia o patrimônio público se despertou 

para a situação e acabou acionando a guarnição da PMMT, que conduziu 

a vítima à DelPol, enquanto o agressor seguia em rumo desconhecido, 

juntamente com o filho do casal.Por fim, assinalou a vítima que teme por 

sua vida, vez que José anda com roupas e facas amoladas dentro do 
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carro, dando a entender que não possui boas intenções, bem como que 

ele é usuário de drogas.Acompanhou termo de representação, o pedido 

signatado pela vítima de aplicação das protetivas e o termo de depoimento 

dela e de seu filho Adriano Antônio da Silva.D E C I D ODe saída, há que se 

registrar que o procedimento cautelar foi encaminhado pela autoridade 

policial durante o funcionamento do Plantão Judiciário Semanal, razão pela 

qual, antes de qualquer análise da matéria de fundo, é preciso averiguar 

se estamos diante de alguma das hipóteses excepcionais previstas na 

Resolução n. 71/2009, porque somente se a situação ali se enquadrar é 

que poderemos falar em legitimação da atuação do juízo plantonista, ex vi 

do que estabelecem os arts. 3º e 4º do Provimento n. 17/2019/CM.Fixada 

essa premissa, a situação retratada nos autos demonstra clara hipótese 

de emergencialidade que justifica a atuação judiciária de exceção, na 

medida em que o quadro de exposição da vítima à agressões físicas e 

psíquicas é atual, as ameaças são iminentes e isto já serve a concluir que 

estamos defronte à emergência que reclama a atuação jurisdicional de 

exceção.Dito isso, da narrativa constante dos autos, é fácil perceber 

estarmos diante de clara hipótese de violência doméstica contra a mulher, 

porque está evidenciado o desvalor manifestado pelo agressor em relação 

a ela, porque lhe agride, ameaça, violenta de todas as formas nos 

momentos de desequilíbrio e, posteriormente, se diz arrependido, busca 

reconciliar-se, e assim se alimenta o chamado ciclo da violência.Portanto, 

no caso em baila resta evidente a presença de elementos a autorizar a 

atuação estatal e a tutela jurisdicional no sentido de garantir a integridade 

física e psíquica da vítima, a ser realizada por intermédio de instrumentos 

próprios para coibir a concretização dos riscos que está sofrendo.Da 

prova indiciária trazida aos autos nesse instante, se extrai nitidamente a 

situação projetada pelo legislador e que a literatura especializada 

classifica como ciclo da violência doméstica, o que, consideradas as 

características da cognição sumária própria das tutelas de urgência, a 

possibilidade de intervenção judicial para evitar eventual lesão à 

integridade física da vítima e de seus familiares.Neste ponto, é importante 

frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e 

familiar é de suma importância, já que, em regra, a violência ocorre, na 

maioria das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova 

testemunhal.Nesse sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E 

VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente.Deste modo, nos moldes dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 

11.340/2006, concedo parcialmente à ofendida as medidas postuladas, e 

aplico imediatamente ao ofensor, JOSÉ ADEMIR TELES, as seguintes 

medidas de urgência:i)Afastamento do agressor do local de convivência 

do casal;ii)Proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 400 

(quatrocentos metros) entre estes e o agressor; iii)Proibição de contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; iv)Proibição de frequentar a residência da ofendida, e 

qualquer outro lugar que seja de usual frequência dela, inclusive casa de 

amigos em comum, locais públicos usuais, etc., a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; v) Recondução da ofendida e 

seus dependentes ao respectivo domicilio após o afastamento do 

agressor.Indefiro o pedido de separação de corpos, devendo esse ser 

alcançado por processo autônomo e pela via adequada.Intime-se a 

requerente pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, caso 

José descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a 

adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido, pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a sua imediata prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por edital.Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Notifique-se 

imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério Público, o Comandante da Policia 

Militar e o Delegado da Polícia Civil , inclusive para fins de controle do 

cumprimento da ordem, autorizando desde logo, a prisão cautelar se 

flagrado o agressor desobedecendo as medidas de restrição 

impostas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com URGÊNCIA.Após o cumprimento dos atos acima, redistribua o feito no 

âmbito do Processo Judicial Eletrônico, arquivando-se nesse sistema.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 18 de março de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-82.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDO LEMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000320-82.2020.8.11.0088. REQUERENTE: ROCILDO LEMOS RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Ante o teor da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP OAB - 23.081.302/0001-37 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000080-93.2020.8.11.0088. REPRESENTANTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP INTERESSADO: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA VISTOS. Ante o teor da 

Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 
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de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-90.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETTE RIBEIRO SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MARIA MISSIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000561-90.2019.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA ELIZABETTE RIBEIRO 

SALES REQUERIDO: ROSELI MARIA MISSIO VISTOS. Ante o teor da 

Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS. Ante o teor 

da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das 

portas, suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito 

do Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-27.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - 432.247.921-91 (REPRESENTANTE)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

DIEGO ZEFERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000065-27.2020.8.11.0088. REQUERENTE: GILMAR RODRIGUES DA 

SILVA - EPP REPRESENTANTE: GILMAR RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ARIANE FERREIRA DE SOUZA, DIEGO ZEFERINO VISTOS. 

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em 

razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a normalidade, retornem 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PAULINO OAB - AC3650 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000232-78.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELIZEU CAMARA REQUERIDO: 

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP VISTOS. Ante o teor da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-45.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000122-45.2020.8.11.0088. AUTOR: VILMAR ANTONIO MISSIO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em 

razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a normalidade, retornem 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-30.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TAKAHASHI DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA CRUZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000123-30.2020.8.11.0088. REQUERENTE: LUCAS TAKAHASHI DE 

PAULA REQUERIDO: WAGNER DA CRUZ RODRIGUES VISTOS. Ante o teor 

da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das 

portas, suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito 

do Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-77.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MULLER - AUTO ELETRICA - ME (REQUERENTE)

NEUSA MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000008-77.2018.8.11.0088. REQUERENTE: NEUSA MULLER, NEUSA 

MULLER - AUTO ELETRICA - ME REQUERIDO: MARCIO MARQUES DA 

SILVA VISTOS. Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual 

determina o fechamento das portas, suspensão do atendimento, de 

prazos e audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no 

período de 20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no 

presente feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a 

solenidade em razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a 

normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às providências. 

Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-96.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL CORTE FUNDIÇÃO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000871-96.2019.8.11.0088. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE BENTO 

REQUERIDO: METAL CORTE FUNDIÇÃO LTDA VISTOS. Ante o teor da 

Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-70.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZANE DE SOUZA DIAS OAB - MT27155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000282-70.2020.8.11.0088. REQUERENTE: EDSON ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS. Ante o teor da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Portaria

PORTARIA N. 08/2020-GAB

A Doutora Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca 

de Brasnorte, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Brasnorte, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 99933-9145; (66) 

9 9 2 1 5 - 1 5 5 7 ;  ( 6 6 )  9 9 9 5 1 - 2 5 5 0  o u  a t r a v é s  d o  e m a i l : 

josicleide.damasceno@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 
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agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Brasnorte/MT., 19 de março de 2020

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 120-03.2013.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público a fim de se manifestar 

acerca de eventual prescrição ou requerer o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória oriunda da Vara Cível da Comarca de Rio 

Brilhante-MS, com a finalidade de avaliação e praceamento do imóvel, 

nesta descrito.

Foi determinado por este juízo, a intimação da leiloeira para que 

apresentasse o resultado do leilão (fls. 135).

Conforme informações da leiloeira às fls. 137, o leilão obteve resultado 

negativo.

Diante disso, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

constituído, para que requeira o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17837 Nr: 1739-46.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez proposta por ESPÓLIO DE SEBASTIÃO VIEIRA 

DA SILVA representado por ISABEL RAMOS DE FARIAS em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados na 

inicial.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação.

A impugnação a contestação encontra-se nos autos.

Intimadas para se manifestarem sobre as provas que desejam produzir, a 

parte autora pediu pela produção testemunhal, a parte requerida 

manteve-se inerte.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, e designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24 de abril de 2020, às 15:40.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a parte requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Sirva-se a presente como mandado/carta precatória/ofício, conforme for o 

caso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19092 Nr: 1199-61.2006.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Adamantina - SP, 

JOSÉ FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO CAMACHO 

NEVES - OAB:200467/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória oriunda do Juízo da 3ª Vara da Comarca de 

Adamantina-SP, com a finalidade de avaliação e praceamento dos bens 

penhorados, descritos nesta.

Foi determinado por este juízo, a intimação da leiloeira para que 

apresentasse o resultado do leilão (fls. 104).

Conforme informações da leiloeira às fls. 107, o leilão obteve resultado 

negativo.

Diante disso, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

constituído, para que requeira o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23633 Nr: 1483-64.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves da Silva, Alexandre Martins 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LEANDRO ALVES DA 

SILVA, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, art. 110 §1º, 

todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

155, §4º, inciso II, do Código Penal.Inexistindo Defensoria Pública nesta 

Comarca e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, 

bem como a condição financeira do réu, este Juízo nomeou defensor 

dativa para patrocinar sua defesa (fl. 106). Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo, Dr. Tiago José Lipsch (OAB/MT 

383/O), em 01 (um) URH’s, a serem suportados pela Fazenda Pública 

Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários 
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da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base 

no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, 

da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).Sem custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se o 

advogado. Intime-se o réu por edital. Ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . T r a n s i t a d o  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 14800 Nr: 266-59.2004.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORINO LONGHI, Clara Araldi Longhi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, SAMUEL ALVES, ZILBERTO 

ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3.741, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido de habilitação de fls. 343. Atualize-se o 

Sistema Apolo.

No mais, conforme fls. 332/342 foi interposto recurso de apelação pelo 

executado; intime-se o requerente (executado) para apresentação de 

suas contrarrazões recursais, no prazo legal (artigo 1.010, §1º, do 

CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21251 Nr: 520-90.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mabel Nilson - OAB:1.585.292

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação previdenciária que julgou 

procedente o pedido de aposentadoria rural por idade à parte autora, 

confirmado pelo Acórdão de fls. 96/171.

A parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 730 do CPC/73, 

atualmente 534 Novo do Código de Processo Civil, apresentou impugnação 

à execução e alegou, em síntese, a ocorrência de excesso na execução. 

Juntou planilha de cálculos às fls. 189-verso/190.

A parte exequente requereu a correção da data de inicio do benefício, 

considerando-se como 09.10.2008 (DIP – data do início do pagamento) 

conforme fls. 192/204.

Os autos foram remetidos à contadoria do Juízo, apresentado os cálculos 

às fls. 209/210.

 A parte exequente concordou com os cálculos apresentados (fls. 212).

 A parte executada não concordou com os cálculos (fls. 213).

Apresentado novos cálculos pela contadoria às fls. 226.

A parte exequente não concordou com os novos cálculos (228).

Houve sentença julgando parcialmente procedente a impugnação às fls. 

230.

Às fls. 232/235 juntou-se petição da parte autora apresentando novos 

cálculos, conforme planilha anexa.

A parte executada manifestou-se (fl. 235-verso) concordando com os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 234/235.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

 Primeiramente, considerando que a executado concordou com os 

cálculos apresentados às fls. 234/235, HOMOLOGO-O para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada às fls. 234/235.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando 

os poderes constantes da procuração outorgada ao advogado.

Intime-se pessoalmente o autor do alvará expedido ou após a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 945-49.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 Vistos etc.

Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 241/250, conforme certificado à fl. 254, 

cumpra-se “in totum” a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 268-48.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA RAMALHO PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar à autora o benefício da aposentadoria rural por idade, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 29/09/2016 (data do 

requerimento administrativo), bem como, ao pagamento dos respectivos 

valores atrasados, devendo ser descontados os valores já quitados.A 

correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada 

prestação e os juros de mora a partir do requerimento administrativo, 

momento da constituição da parte requerida em mora – que se deu 

posteriormente à citação, nessa situação particular. Com relação aos 

índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. 

Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso 

Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.Quanto aos juros de mora, antes 

da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à 

capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser 

aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 
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STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019).Após o trânsito em julgado, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25773 Nr: 560-67.2011.811.0100

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MAGRINI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081-MT

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para declararem 

se pretendem a repetição de provas, tendo em vista o teor da certidão 

retro, com prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 1189-46.2008.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAS ANDRZEJESKI, BENEDITO JOAQUIM 

DE LIMA, MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, FRANCISCO VILARO 

CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/O, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:MT 3.610-B, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:MT 2.492, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:MT 4.207, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a Parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

54.605,14 (Cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 469. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 34.605,14 

para recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 20.000,00 para fins da 

guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar na aba Emitir 

Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF e o NOME do pagante, clicar em 

Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais implicará 

na restrição de vosso nome e CNPJ junto ao protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, §5.º, da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 745-76.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a alteração de domicílio informada a este Juízo e o pedido 

para transferência das medidas cautelares aplicadas ao acusado (fls. 

183/184), em consonância com parecer ministerial, defiro e, por 

conseguinte, determino a expedição de carta precatória para a Comarca 

de Várzea Grande/MT a fim de realizar a sua fiscalização.

De mais a mais, proceda-se a retificação do nome da testemunha 

Raimundo, nos termos requeridos à fl. 215.

Por fim, cumpra-se a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52295 Nr: 716-84.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O, Thalita Gonçalves Moreira - OAB:17105/A

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE, JOÃO 

PAULO DA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva da pena em 

abstrato, com fulcro no art. 107, IV, CP c/c art. 109, inciso IV e VI, CP, c/c 

art. 115, todos do Código Penal.Inexistindo defensoria pública nesta 

Comarca e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, 

bem como a condição financeira do réu, este Juízo nomeou defensora 

dativa para patrocinar sua defesa (fls. 58). Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários a defensora dativa do réu, Dr.ª Ellen Adriana 

Rodrigues Conti, em 02 (dois) URH’s, a serem suportados pela Fazenda 

Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que 

faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de 

assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 

5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

21/03/2000, 1a Turma).Sem custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias. 

Oportunamente, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69000 Nr: 65-76.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELO MARCELO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 8585 Nr: 129-77.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos, etc.

Devido ao erro material constante na decisão retro, corrijo para que passe 

a constar: “Ante os dados apresentados às fls. 356, expeça-se o devido 

Alvará de levantamento dos valores.”

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6831 Nr: 944-74.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, do inteiro 

teor da sentença a seguir transcrita: " Assim, no presente caso, 

verifica-se que houve dupla inércia no impulso do processo, tanto do 

Poder Judiciário, quanto da Fazenda Pública, porém essa concorrência de 

culpas não exime a responsabilidade da exequente, tampouco tem o 

condão de impedir a fluência do prazo prescricional, não sendo aplicável a 

Súmula 106 do STJ, consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE IMPULSO OFICIAL 

POR MAIS DE CINCO ANOS, APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 106/STJ. 1. A falta de impulso oficial do processo, por si só, não 

exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, 

mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre 

após a citação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1166428/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/09/2012, DJe 25/09/2012)

A s s i m ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  o  p r o c e s s o  p e r m a n e c e u 

suspenso/arquivado/parado por mais de 6 (seis) anos (um ano de 

suspensão mais cinco anos de arquivamento), sem qualquer tipo de 

movimentação por parte da Fazenda Pública exequente, caracterizada 

está a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, 

reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem custas e honorários advocatícios.

Determino o cancelamento de todas as penhoras, constrições e bloqueios 

porventura existentes nos autos. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Caso o executado não tenha sido citado ou não tenha constituído 

advogado, desnecessária sua intimação pessoal, porquanto revel.

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as formalidades 

legais.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52204 Nr: 633-68.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDEVAL PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando o ofício de fl. 563, remetam-se cópias de 

eventuais relatórios e exames realizados por médicos psiquiátricos e 

psicólogos durante o trâmite da presente ação, o que deverá ser 

devidamente certificado pelo Senhor Gestor.

De mais a mais, em análise dos autos, verifico que o presente feito conta 

com sentença transitada em julgado e, inclusive, já fora distribuído o 

respectivo executivo de pena (Cód. 60391).

Assim, considerando não haver outras diligências a serem realizadas, 

determino o arquivamento do presente feito com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19927 Nr: 610-35.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO CAMILO, JOSÉ RODRIGUES DA 

LUZ, JOVAIR FERREIRA DE ANDRADE, ITARI RIBEIRO, JOSÉ DAMIÃO 

RAMOS, HUBALDO JESUS DE ALMEIDA, JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mazzer - OAB:, 

Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:MT 9.749/B

 Vistos, etc.

Inicialmente, cumpra-se a decisão anterior, o que deverá ser devidamente 

certificado pelo Senhor Gestor.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 457-89.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PAULO HENRIQUE DA 

SILVA, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, art. 110 §1º, 

todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

155, §4º, inciso II, do Código Penal.Inexistindo defensoria pública nesta 

Comarca, e considerando as condições financeiras do réu, este Juízo 

nomeou defensores dativos para patrocinarem sua defesa. Embora tenha 

o advogado a obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus 

que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se 

pode negar que quando o profissional presta serviço como defensor 

dativo, por força de designação judicial, tem o direito a receber do Estado 

a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se podendo 

admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de preceito 

constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência judiciária 

aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários aos defensores 

dativos do acusado, Dra. Nínivi Zilene Pereira Carneiro, OAB/MT 18.815-A, 

em 08 (oito) URH’s, e a Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, em 02 (dois) 

URH’s, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que 

encontra consonância com a tabela de honorários da Ordem dos 

Advogados do Brasil e artigo 85, § 2º da Lei 13.105/2015, o que faço com 

base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94 mesmo porque “o dever de 

assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 

5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

21/03/2000, 1a Turma).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sem 

c u s t a s . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52806 Nr: 1219-08.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria se houve a remessa do feito ao INSS, conforme 

determinado às fls. 147.

Diligências necessárias.

Às providências.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-42.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEITE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000178-42.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: 

CICERO LEITE DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-12.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUSA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000180-12.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: 

KLEBER DE SOUSA LOPES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-94.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

G B PASSAMANI SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E F DA LUZ ESQUADRIAS (REQUERIDO)

GENILDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-94.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:G B PASSAMANI 

SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LENARA RODRIGUES NOGUEIRA POLO PASSIVO: E F DA 

LUZ ESQUADRIAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32152 Nr: 1893-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA VICENTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro expedida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor da 

Decisão infra:

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROSILDA VICENTE 

SOUZA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Diante da manifestação de fl.160-v HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fls. 157/159, para que surta os efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, observando-se os cálculos lançados à fl. 

127/129.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32166 Nr: 1906-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINTON BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32549 Nr: 276-24.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELCY BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro expedida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor da 

Decisão infra:

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTÔNIO ELCY 

BERNARDES, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Diante da determinação de fl.130, e da manifestação de fl.131-v 
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HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 127/129, para que surta os 

efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, observando-se os cálculos lançados à fl. 

127/129.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 397-81.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço atualizado desta, e dar o 

devido impulsiionamento dos autos, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37818 Nr: 336-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro expedida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor da 

Decisão infra:

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADELINO ROSA DOS 

SANTOS, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Diante da determinação de fl.125, e da manifestação de fl.125-v 

HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 119/121, para que surta os 

efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, observando-se os cálculos lançados à fl. 

119/121.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 1718-59.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo legal, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37862 Nr: 375-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A, RODRIGO SCOPEL - 

OAB:40004

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dez Dias, manifestar sobre fl. 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 511-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre fls. 97/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43135 Nr: 1166-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOCIEDADE WAMBIER, 

YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:/PR 2.049

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre petição de Fls. 96/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14567 Nr: 719-53.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENIR PINTO DA SILVA - 

OAB:12658 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CONSIDERANDO que houve alteração no teto das Requisiçoes de 

Pequeno Valor (RPV) no âmbito da administração municipal de 
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Campinápolis, conforme Lei Municipal nº 1.231/2019, e CONSIDERANDO 

que o valor cobrado a titulo de honorários sucumbenciais conforme 

calculo homologado (fl.150/151), supera por si só o referido teto, 

IMPULSIONO os autos ao setor de expedição com a finalidade de expedir e 

cadastrar no sistema próprio do TJMT o Precatório para cobrança dos 

honorários executados no presente encarte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24116 Nr: 246-62.2009.811.0110

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 CONSIDERANDO que foi interposto Embargos de Declaração pelo 

requerido (fls. 202/205), IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora 

para apresentar Contrarrazões no prazo legal, devendo o encarte ser 

remetida a Procuradoria do Municipio, com a finalidade de intimá-la para 

cumprir tal mister.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24690 Nr: 817-33.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281, ROBSON ADRIANO MACHADO - 

OAB:17542MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CONSIDERANDO o teor da petição de fls. 167/168, IMPULSIONO os autos 

a Procuradoria do Municipio para manifestação sobre o pedido de 

subrogação no direito do exequente, pleiteado por credor deste em divida 

trabalhista discutida na Vara do Trabalho da Comarca de Confresa-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25241 Nr: 263-64.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASÍLIO BISPO MARTINS NÁPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25997 Nr: 1020-58.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CONSIDERANDO que o oficio de fls. 76/80, noticia a quitação da 

Requisição de Pagamento encaminhada para o Tribunal de Justiça, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte exequente, a manifestar sobre 

a referida informação, assim como para requerer o que entender de 

Direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1190-88.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9.641-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos o comprovante de 

pagamento das parcelas respectiva a presente lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 446-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUSIA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre fl. 109, indicando 

endereço atualizado da parte executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36419 Nr: 356-17.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER SOARES SALDANHA, 

ARIONILDO RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN SILVA DE 

OLIVEIRA - OAB:17752

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte denunciada 

para, no prazo legal, apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42239 Nr: 769-59.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIRINO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 Vistos.

 Apresentada resposta à acusação (fls. 63), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão preenchidos os 

requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

 Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade, já que há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao acusado, assim como indício suficiente de autoria, inexistindo 
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razão para a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal), motivo pelo qual MANTENHO o seu recebimento (fls. 53/53-v).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 

2020, às 17h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos 

do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima 

(s) e testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) 

interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Defiro o pleito defensivo de apresentação do rol de testemunhas a 

posteriori, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e 

da busca da verdade real.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 1604-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRAM ALVES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/MT 26.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro expedida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor da 

Decisão infra:

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44934 Nr: 218-45.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 Vistos.

 Apresentada resposta à acusação (fls. 61), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão preenchidos os 

requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

 Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade, já que há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao acusado, assim como indício suficiente de autoria, inexistindo 

razão para a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal), motivo pelo qual MANTENHO o seu recebimento (fls. 51/52).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 

2020, às 10h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos 

do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima 

(s) e testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) 

interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Defiro o pleito defensivo de apresentação do rol de testemunhas a 

posteriori, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e 

da busca da verdade real.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1190-83.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS, ELEUZA 

ALMEIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a petição de fls. 101, redesigno a 

presente solenidade para o dia 19 de maio de 2020, às 13h45min (Horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Providencie-se a disponibilização dos 

equipamentos necessários para teleconferência com a Comarca de Água 

Boa – MT, a fim de que o réu preso possa participar da solenidade. Saem 

os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32094 Nr: 1838-05.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE MEIRE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume 

a  s e n t e n ç a  r e t r o  p r o l a t a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 835-73.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONY RICARDOTIEM - 

OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:/MT 9.708-A

 CÓDIGO: 38573
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Vistos.

INTIME-SE a parte executada, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pelo Autor nas fls. 72/74.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38577 Nr: 837-43.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA TSINHOTSE EUTORIO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Código: 38577

Vistos.

Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação de fl.99/101, intime-se o executado para, 

querendo efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, ou 

apresente impugnação a execução, nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Após o prazo legal, certifique-se e volvam os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38965 Nr: 1099-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 38965

Vistos.

Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação de fl.109/111, intime-se o executado para, 

querendo, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Após o prazo legal, certifique-se e volvam os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37745 Nr: 277-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327026, EDUARDO DI GIGLIO MELO - OAB:56625A-RS

 Código: 37745

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por OTILIA REWAPE, em 

face do Banco BMG S.A. todos devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls. 143/145.

Em fls. 149/150, a parte Requerente manifesta discordando em relação 

aos valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de 

alvará dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 149/150, EXPEÇA-SE alvará 

dos devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37777 Nr: 303-02.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 CÓDIGO: 37777

Vistos.

INTIME-SE a parte executada, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pelo Autor nas fls. 118/122.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 340-29.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Código: 37822

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por ANTONIO 

TSEREWAMRI’O, em face do Banco Bradesco S.A. todos devidamente 

qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls. 80/83-v.

Em fls. 87/91, a parte Requerente manifesta discordando em relação aos 

valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de alvará 

dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 87/91, EXPEÇA-SE alvará dos 

devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 1000-23.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051, JHONNY RICARDO TIEM - 

OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:3594

 Código: 38813

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A, 

em face de Joana Rewadi Tsihorira todos devidamente qualificados nos 

autos.

Manuseando os autos, verifica-se na sentença de fls. 114/119 deu 

procedência em parte para o pedido da autora.

As fls. 122/134 o Requerido apresentou Recurso de apelação, pleiteando 

em segunda instancia a reforma da sentença pugnando pela total 

improcedência dos pedidos da autora.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões conforme consta da 

certidão de fl.139.

Consta do acordão de fls. 143/149 reforma da sentença, dando total 

provimento ao recurso e julgando improcedente a pretensão da autora, e 

majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento), mas 

suspendendo a obrigação por ser a Autora beneficiária de justiça gratuita.

 As fls. 155/155-v, o Requerido manifesta solicitando que seja realizada 

uma pesquisa via “on line” sobre o imposto de renda da autora junto a 

Receita Federal, ou o sistema INFOJUD, e pesquisa de bens junto ao 

sistema RENAJUD, com a finalidade de comprovar que situação financeira 

da autora mudou de forma a não mais precisar das benesses da justiça 

gratuita.

 Desta forma, INDEFIRO os requerimentos de fls. 155/155-v, mantendo a 

justiça gratuita concedida a autora, até que o requerente apresente 

provas nos autos que evidencie a mudança econômica da autora.

Intimem-se.

 Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24240 Nr: 367-90.2009.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALINO BATISTA PEREIRA, LUIZABETE PEREIRA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, EURIDICE DE 

MORAES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MARIA 

AUXILIADORA VILELA SILVA - OAB:10020-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24240

Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre determinação constante às fls. 204, sob pena de arquivamento do 

feito.

Intime-se.

Campinápolis/MT, 19 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37763 Nr: 294-40.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre Impugnação de fls. 58/59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43106 Nr: 1161-96.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCTN, DCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Considerando que o ECA opta pela 

proteção integral da pessoa em desenvolvimento, visando dessa forma a 

aplicação de medidas educativas e não punitivas, considerando ainda que 

o Art. 2°, § 1° do ECA prevê a aplicação de forma excepcional das 

medidas às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, 

entendo que no presente caso, em relação ao menor MARCINO, com 

razão o Ministério Público. Assim, vislumbro a perda do objeto da ação em 

relação ao representado que atingiu a maioridade. Assim, EXCLUO do 

presente feito, o menor MARCINO CARLOS TAVARES NETTO, em 

consequência, fixo 2 (duas) URH ao Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo de 

Almeida e 1 (uma) URH à Dra. Iandra Santos Morais pela atuação como 

advogada dativa neste feito, expeça-se certidão. Em relação à menor 

DANIELA, certifique a secretaria o cumprimento de todas as diligências 

anteriormente determinadas para sua localização. Após voltem os autos 

conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-92.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR TAVARES DA SILVA FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000550-92.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: ROSIMAR TAVARES DA SILVA 

FRANCO EXECUTADO: ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES Vistos, etc. 

Sentença->Sem Resolução de Mérito>Desistência. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. ROSIMAR TAVARES DA SILVA FRANCO interpôs Ação de 

Execução em desfavor ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES, conforme 

(Id nº 22309464). Contudo a parte reclamante confirmou através do 

correio eletrônico desta secretaria, que realizou acordo extrajudicial com a 

requerida e solicitou a extinção do feito (Id nº 29608740), conforme 

certidão (Id nº 29608729). Logo, motivo não há para a continuidade desta 

ação reclamatória, uma vez que a parte reclamante solicita a 

descontinuidade do feito. Dispositivo Isto posto, opino pela Extinção sem 

julgamento de mérito do processo, com fulcro no artigo 485, VIII do NCPC 

pela desistência, determinando o arquivamento dos presentes autos. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 06 de março de 2020. Carlos 

Eduardo Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1/2020-GAB

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus 

- , e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 

de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - A partir do dia 23/03/2020os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única de Cláudia, será realizada por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º - Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através dos telefones: (65) 99618-7973 – 

e-mail: anajessika.silva@tjmt.jus.br ou (66) 99976-1293 – e-mail: 

simone.zortea@tjmt.jus.br, para regular agendamento.

Art. 3º - São condições para realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I – O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III – Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V – Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI – Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VII – Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

§1º - Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º - O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para realização 

da reunião.

§3º - Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º - Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º - Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

 Art. 4°. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a 

ser estabelecido pelo magistrado).

 Art. 5° - Caberá à Secretaria/ Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

 §1° - Deverá a Secretaria/ Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

 Art. 6° - As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

 Art. 7° - As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/ Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

 Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Cláudia-MT, 19 de março de 2020.

Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54353 Nr: 932-13.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Chamo o feito à Ordem.

2.Revogo à decisão retro por não tratar-se de procedimento correto nos 

moldes do art. 513 do CPC.

3.Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, cujo rito a ser 

adotado é o previsto nos artigos 534 a 535, do Código de Processo Civil, 

procedam-se as anotações de estilo na capa do processo e no Sistema 

Apolo, nos termos da CNGC/MT.

4. Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública para 

apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, consoante às 

matérias previstas nos incisos I a VI.

5. Decorrido o prazo, sem impugnação, será requisitado o pagamento, nos 

termos do § 3º do mencionado artigo.

6. Apresentada impugnação, intime-se a parte Autora para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44457 Nr: 19-46.2002.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GENI CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de expedir novo ofício ao Conselho Regional 

de Contabilidade, onde deverá constar o número do registro de contador 

do executado e expedir nova carta precatória, com urgência. Ainda 

procedo a intimação da advogada da parte exequente para apresentar 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45128 Nr: 768-58.2005.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ANTONIO GONÇALVES, CESAR 

AUGUSTO BARROS REZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:19187/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Edemar Antonio 
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Gonçalves, para apresentar as razões do Recurso de Apelação, no prazo 

legal, considerando o interesse do réu em recorrer da sentença 

condenatória.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000493-04.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. MEDEIROS TRANSPORTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

CLAUDIA - A E T C C (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, informando o endereço da 

parte requerida para fins de citação, sob pena de extinção.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 38181 Nr: 1836-89.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A, Fernanda Maura Firmino - OAB:25492/O

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado 

MANOEL PEREIRA SANTANA, com fundamento no art. 319 do CPP e 

APLICO as seguintes medidas cautelares:a)COMPARECIMENTO do 

segregado à Secretaria da Comarca de Humaíta-AM, no prazo de 30 

(trinta) dias, para que informe e apresente comprovante de seu endereço 

e o exercício de atividade lícita;b)PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca 

onde reside sem prévia comunicação ao Juízo;c)COMPARECIMENTO à 

Sessão de Julgamento que será designada pelo próximo Juiz titular. No ato 

da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, 

alertando-se o acusado de que o descumprimento das medidas cautelares 

acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

cautelares, inclusive nova prisão preventiva (art. 312, § 1º, do CPP) e 

INDAGAR o acusado acerca de seu ENDEREÇO EXATO, certificando tudo 

nos autos.De resto, DETERMINO:1.EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

salvo se por outro motivo estiver preso.2.RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.II. DO CANCELAMENTO 

DA SESSÃO DE JULGAMENTOConsiderando a Portaria n. 1633/2019 da 

Presidência/TJMT (CIA n. 0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em 

caráter excepcional este magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Juína, para responder cumulativamente pela Vara Única da 

Comarca de Colniza até ulterior deliberação, bem como considerando a 

distância entre as referidas cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, 

cuja infraestrutura apresenta frequentemente a ausência de pontes e 

alagamentos), a jurisdição deste magistrado sobre a Diretoria da Foro da 

Comarca de Juína e sobre a Terceira Vara da Comarca de Juína (com 

5.275 processos, além da corregedoria do CDP - com 263 presos), 

CANCELO a sessão de Julgamento designada e DETERMINO que os autos 

AGUARDEM em Secretaria a designação de Juiz titular.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.De Juína para Colniza-MT, 18 de 

março de 2020VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Comarca de Cotriguaçu

Portaria

PORTARIA N. 09/2020-GAB

O Juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito da Vara Única e 

Juizados Especiais da Comarca de Cotriguaçu, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020 e na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Cotriguaçu, será realizado de forma gradual por 

e-mail, ligação telefônica e, em último caso, por videoconferência, através 

da ferramenta tecnológica denominada “WhatssApp”.

Parágrafo único. O atendimento pela Secretaria (carga, protocolos, 

informações) se dará por e-mail institucional e por meio de ligação ao 

servidor escalado para o plantão semanal.

 Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser enviado e-mail 

para um dos seguintes endereços, os quais serão acessados pela 

Assessoria em pelo menos dois períodos diários distintos:

 HYPERLINK "mailto:felipe.weber@tjmt.jus.br" felipe.weber@tjmt.jus.br;

alan.bertolino@tjmt.jus.br.

Parágrafo único. Em caso de urgência, deve haver ligação telefônica para 

um dos seguintes números:

(65) 9 9930-9494 (Felipe);

(66) 9 9901-0101 (Alan).

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema;

III – Realizar contato prévio, conforme art. 2º, informando o número de sua 

inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual pretende o 

atendimento virtual;

IV - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

V - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

“Whatss App”.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos, poderá o 

agendamento ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma 

semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabendo ao 

Gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências e tomar todas as providências para o adequado 

funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação do nome do advogado, nº da OAB e 

processo em que há interesse.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor no dia 20/03/2020.

Cotriguaçu/MT, 19 de março de 2020

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000153-32.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. C. (REQUERENTE)

I. V. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000153-32.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: NEURIANE ALVES COSTA, I. V. A. D. S. REQUERIDO: 

JOCIMAR PINTO DE SOUZA, Vistos... Analisando a Inicial e os documentos 

que a acompanham, constataram-se irregularidades que devem ser 

sanadas. Em primeiro lugar, o endereço do requerido foi informado de 

forma precária e insuficiente, o que impossibilita a diligência por parte do 

Oficial de Justiça. Sublinha-se que é dever da parte-autora indicar 

corretamente o domicílio e a residência do requerido ou indicar a 

impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 319, II, §1º, do CPC. Além 

disso, a certidão de nascimento e o RG, aparentemente, em nome da 

requerente NEURIANE ALVES COSTA estão completamente ilegíveis, 

dificultando a visualização de informações, apenas visível o nome. 

Igualmente a certidão de nascimento em nome da I. V. A. de S. Ressalta-se 

que tais documentos são de extrema importância, considerando os 

pedidos de guarda definitiva no mérito e de guarda provisória e suspensão 

de pedido de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público, em 

sede de tutela antecipada. Por isso, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o Ministério Público para que emende a Inicial, no 

prazo legal, devendo: 1. INFORMAR o endereço da parte-requerida com o 

máximo de dados possíveis (inciso II do art. 319 do CPC) ou informar, com 

fundamentação, a impossibilidade de fazê-lo (art. 319, § 1º do CPC); 2. 

JUNTAR aos autos cópias legíveis dos documentos mencionados de 

Neuriane Alves da Costa (Certidão de nascimento e RG) e I. V. A. de S. 

(Certidão de nascimento). Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao 

art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000295-70.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA FRANCA LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista a Portaria 

Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como Nota de Esclarecimento 

divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. 

REDESIGNA-SE para o dia 01/07/2020, às 15:30. À SECRETARIA para 

intimações (inclusive por telefone, nos casos de audiência marcada para 

até daqui a 05 dias). Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Serve 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000722-67.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA OAB - RO7354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA OTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000722-67.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista a Portaria Conjunta 

de nº 247/2020, do TJMT, bem como Nota de Esclarecimento divulgada 

nesta data, SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. 

REDESIGNA-SE para o dia 30/06/2020, às 15:00. À SECRETARIA para 

intimações (inclusive por telefone, nos casos de audiência marcada para 

até daqui a 05 dias). Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Serve 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000017-35.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FRANCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000017-35.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: LUCIO FRANCK REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Tendo em vista a 

Portaria Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como Nota de 

Esclarecimento divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização da 

audiência designada. REDESIGNA-SE para o dia 30/06/2020, às 16:00. À 

SECRETARIA para intimações (inclusive por telefone, nos casos de 

audiência marcada para até daqui a 05 dias). Ciência ao Ministério Público, 

se for o caso. Serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA LIMA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000336-37.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): MARIA GERALDA LIMA MATOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista a Portaria Conjunta 

de nº 247/2020, do TJMT, bem como Nota de Esclarecimento divulgada 

nesta data, SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. 

REDESIGNA-SE para o dia 01/07/2020, às 14:30. À SECRETARIA para 

intimações (inclusive por telefone, nos casos de audiência marcada para 

até daqui a 05 dias). Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Serve 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000539-96.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 

DECOTRIGUAÇU Nos termos da legislação vigente, art. 11 da Res. CJF 

458/2017 e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório ID 

30524591 e 30524593, tendo em vista que os anteriores está com erro 

material, sendo, o número da ação de execução equivocado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-21.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE 

RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO n. 1000253-21.2019.8.11.0099 

Valor da causa: R$ 42.068,09 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: IRINEU 

MULLER Endereço: zona rural, zona rural, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido Nos termos da legislação vigente, art. 11 

da Res. CJF 458/2017 e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório 

ID 30528041 e 30528042, tendo em vista que os anteriores contem erro 

material, sendo o número da ação de execução equivocado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84306 Nr: 3645-20.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9565/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR por DJE o advogado que 

representou o executado na petição de acordo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar se representa o executado, juntando nos autos 

procuração. Caso represente, já se manifestar sobre o pleito do Ministério 

Público..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87068 Nr: 981-79.2019.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LRL-V", SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Nos termos da decisão de Ref: 11, NOMEIO a Doutora Andréa Cristina 

Gomes de Jesus, OAB/MT 21.383, Endereço: Av. 20 de Dezembro, na 

frente da rotatória, Cidade: Cotriguaçu – MT, Fone/Celular: (66) 

98461-0450, para atuar como Curadora Especial para a Requerida 

Rauênia Nunes de Souza. A Curadora acima nomeada atuará até o fim da 

lide, momento em que serão arbitrados os honorários advocatícios pelos 

serviços prestados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62501 Nr: 898-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - Vulgo 

"Domingão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o executado para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao bloqueio parcial de valores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000295-70.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA FRANCA LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista a Portaria 

Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como Nota de Esclarecimento 

divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. 

REDESIGNA-SE para o dia 01/07/2020, às 15:30. À SECRETARIA para 

intimações (inclusive por telefone, nos casos de audiência marcada para 

até daqui a 05 dias). Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Serve 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000144-70.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI JACINTHO MEDEIROS (EXECUTADO)

RUY JACINTO MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000144-70.2020.8.11.0099. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RUI JACINTHO 

MEDEIROS, RUY JACINTO MEDEIROS Vistos... RECEBE-SE a petição inicial, 

DETERMINANDO-SE: Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de 

Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por CARTA, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias. Na 

hipótese da citação por carta ser frustrada, CITAR a parte-executada por 

meio de MANDADO (inclusive por Precatória, se for o caso), expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte-executada, para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir 

a execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da 

LEF). Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em conformidade com o valor da execução, nos exatos 

termos do art. 85, §3º, do CPC (incisos I, II, III, IV e V). INFRUTÍFERA a 

citação por Mandado, à EXEQUENTE para manifestação, inclusive para 

indicar endereço mais atualizado. No retorno, havendo a indicação de 

outro endereço, PROCEDER à citação (por AR, Mandado ou Precatória, 
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conforme for). Efetuada a citação, seja por qualquer meio 

supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do débito 

exequendo, conclusos para apreciação do pedido de penhora online via 

Bacenjud e Renajud. Intimar. Cumprir. Sirva a presente como CARTA COM 

AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-69.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-69.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:MILIDIEISSE 

CRISTINA GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação Data: 08/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000738-22.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.29456022, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 19 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 19/03/2020 15:06:33

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000142-38.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVA ALVARENGA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000142-38.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

PAULO SILVA ALVARENGA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, Zona 

Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, MT 

344, KM 18, Zona Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE:FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, brasileira, viúva, idosa, aposentada, nascida 

no dia 15/09/1924, natural da cidade de Itabuna-BA, filha de Antônio 

Chrisostomo da Silva e Brigida Maria de Jesus, portadora do RG nº 399454 

SESP/RO e inscrita no CPF nº 419.028.902-72, residente e domiciliada no 

Rancho Divino Pai Eterno, situada na Rodovia MT 344, KM 18, s/n, neste 

município de Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 12/12/2019. 

Limites da Interdição: relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil. Causa da Interdição: Deficiente Auditiva, portadora da 

doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera Varicosa Crônica, Hipertensão 

Arterial, bem como apresenta dificuldade para locomoção, sendo 

necessário o uso de bengala. Prazo da Interdição: Indeterminado. Curador 

nomeado: PAULO SILVA ALVARENGA. O prazo deste edital é do art. 755, 

§ 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. Cuida-se 

de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em Antecipação De Tutela 

ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como Interditando a Sra. IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA e em favor do seu filho, SR. PAULO SILVA 

ALVARENGA, alegando, em síntese, que a idosa Izabel Chrisostomo da 

Silva apresenta séria dificuldade para se relacionar, sendo que é 

Deficiente Auditiva, portadora da doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera 

Varicosa Crônica, Hipertensão Arterial, bem como apresenta dificuldade 

para locomoção, sendo necessário o uso de bengala. Segundo 

informações angariadas, a idosa Izabel Chrisostomo da Silva é totalmente 

dependente para realizar os seus cuidados diários, como banho, 

alimentação, higiene pessoal, sendo estes realizados pela esposa de seu 

filho, Sra. Marlucia Batista Costa de Alvarenga. Outrossim, extrai-se da 

prefacial que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. Com 

lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ID. 19881323), concedendo-se a curatela 

provisória da interditanda ao seu filho Paulo Silva Alvarenga. A interditada 

foi regularmente citada (ID. 20709354). Houve a realização de audiência 

(ID. 22449355) momento em que efetuou a entrevista da interditanda, bem 

como fora nomeada Dra. Marise Soares Guimarães de Souza como 

curadora da interditanda, igualmente, em ID. 22782500 fora apresentada 

contestação por negativa geral. Por fim, em ID. 26117181, o MPE pugnou 

pela procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo 

Ministério Público para interdição de IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA. O 

entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 22449355), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, conforme Relatório médico 

subscrito pela Dra. Elizangela A. Arraes, paciente idosa com 95 anos, 

apresenta dificuldade para caminhar, mesmo com uso de bengala, 

dificuldade auditiva e apresenta lesão ulcerosa em membro inferior direito. 

Ademais, aufere-se do parecer psicológico que: “(…) a idosa se encontra 

residindo com seu filho Paulo e sua nora Marlúcia, onde foi possível 

verificar que a idosa é bem cuidada pelo casal, sendo dispensadas a ela 

cuidados médicos e de higiene essenciais à manutenção de sua saúde e 

qualidade de vida”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I 

do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena 

Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 
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estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a interditanda 

ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Paulo Silva Alvarenga, seu filho, aplica-se no caso o disposto no artigo 

553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no artigo 755. 

§3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa 

local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Sem 

custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Por fim, fixo o valor de 3 (três) URH´s em favor da 

advogada nomeada em ID. 22449355. Expeça-se a competente certidão. 

Intimem-se. Ciência ao MP. Dom Aquino-MT, 12 de dezembro de 2019. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância,expediu-se o presente Edital de Interdição, que será publicado 

por três vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA, digitei. DOM AQUINO, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000438-60.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA (REQUERIDO)

EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO PROCESSO n. 1000438-60.2019.8.11.0034 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

POLO PASSIVO: Nome: EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Nome: 

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 

22, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, de que foi decretada a Interdição EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, incapaz, nascido no dia 17/12/1987, filho de Edson Ribeiro de 

Oliveira e Maria de Fátima Rosa Lara, natural de Nova Brasilândia/MT, 

portador do RG nº 2034923-8 SSP/ MT e CPF nº 029.315.361-21, residente 

e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 22, centro, em Dom Aquino-MT, 

por sentença proferida em 24/01/2020. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da 

Interdição: Deficiência mental, epiléptico e psicótico. Prazo da Interdição: 

Indeterminado. Curador nomeado: Edson Ribeiro de Oliveira. O prazo deste 

edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: 

Vistos e etc. Cuida-se de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em 

Antecipação De Tutela ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como 

Interditando o Sr. EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, nomeando como curador 

definitivo seu Genitor, Sr. Edson Ribeiro de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que Edivair Lara de Oliveira é 

deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento psiquiátrico de 

longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é dependente de 

terceiros e inválido para o trabalho e necessita de acompanhamento ou um 

tutor para realizar suas atividades cotidianas, não possuindo condições 

de gerir por si só os atos da vida civil. Extrai-se da prefacial que o 

interditando carece de constante assistência e auxílio. Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 22422647), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando ao seu genitor Sr. Edson Ribeiro de Oliveira. O interditado foi 

regularmente citado (ID. 23236569). Houve a realização de audiência (ID. 

26955319) momento em que efetuou a entrevista do interditando. 

Verifica-se ainda, que o advogado da requerida manifestou pela 

nomeação da Curatela definitiva em favor do genitor, igualmente, instado a 

se manifestar o MPE requereu a procedência da ação. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

pedido formulado pelo Ministério Público para interdição de EDIVAIR LARA 

DE OLIVEIRA. O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de 

interdição possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e 

dos bens do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que 

o(a) requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório do interditando (ID. 26955319), o mesmo possui deficiência 

mental. Demais disso, Percebe-se do Atestado médico, subscrito pelo Dr. 

Antônio de Castro Alves (CRM-MT 1500), no qual atesta que “Edivair Lara 

de Oliveira é deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento 

psiquiátrico de longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é 

dependente de terceiros e inválido para o trabalho. Faz uso de vários 

psicotrópicos. CID, F71 + 640 + F20.0”. Ademais, aufere-se do parecer 

psicológico que: “Diante das informações colhidas e observações 

realizadas, percebe-se que o Sr. Edson deseja ter a curatela legal do filho 

para facilitar o acesso do mesmo a diversos serviços, além de deixar 

claro que também quer dividir a responsabilidade dos cuidados com o filho 

entre ele e a ex-esposa, mãe de Edivair. Aparentemente, o Sr. Edson 

cuida bem do filho Edvair”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, 

inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria 

Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de EDIVAIR 

LARA DE OLIVEIRA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o interditando 

ficará privado de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 
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não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Edson Ribeiro de Oliveira, seu genitor, aplica-se no caso o disposto no 

artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de 

curatela, constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no 

artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se 

na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital de Interdição, que será publicado por três vezes com 

intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. DOM AQUINO, 

27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-71.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SERIZE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Édio Constantino Guimarães (REU)

Marlene Constantino Guimarães (REU)

JOANA DARC MARIA DE JESUS (REU)

HÉLIO CONSTANTINO GUIMARÃES (REU)

 

Processo n. 1000144-71.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): VANIA 

DOS SANTOS - MT11332-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino 

Data: 19/05/2020 Hora: 16:00, devendo comunicar seu(ua,s) cliente(s). 

DOM AQUINO, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 19/03/2020 18:46:17

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 900-68.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luan Queiroz Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Código: 54808.

VISTOS E ETC

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO como incurso nos crimes do 

artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10/12/2018 (ref. 4). O denunciado foi citado à 

ref. 15.

 Em Resposta Acusação a defesa não apresentou preliminares (Ref. 33).

Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de Maio de 2020, às 17h00min(MT).

 Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas e 

denunciados residentes em outras comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47302 Nr: 1046-46.2017.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Vistos

 Sobre os Embargos de Declaração apresentado pela parte autora à 

ref.94, nos termos do art. 1023, §2 do CPC, intime-se a requerente para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Cumpra-se. Às providencias.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50384 Nr: 2367-19.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA, MANOEL CIRILO DA SILVA, 

APARECIDA ROSA JESUS DA SILVA, MARCOLINA ROSA DA SILVA, 

ALVINO JUNIOR JESUS DA SILVA, ALESSANDRO JESUS DA SILVA, 

Juarez Cirilo da Silva, Francisco Cirilo da Silva, CARMERINO CIRILO DA 

SILVA, NATALINA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JOSINO CYRILO DA SILVA, 

ESPÒLIO DE MARIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0, Regina de Oliveira Breito - OAB:2316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

pugnando o que entender direito.

Após, com a manifestação, tornem-me conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO
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Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000525-33.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PAVEI (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GARBELINE FONSECA OAB - MT23328/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000525-33.2019.8.11.0093 IMPETRANTE: 

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE IMPETRADO: RAFAEL PAVEI 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE contra ato do MUNICÍPIO DE 

FELIZ NATAL, representado pelo Prefeito RAFAEL PAVEI. Sustenta a 

parte impetrante ter sido aprovado em concurso público de provas e 

títulos, realizado pela parte impetrada, para exercer a função de técnico 

em enfermagem. Aduz ter sido lotado no posto de saúde localizado no 

assentamento ENA, comunidade rural desta urbe, local em que constatou 

irregularidades diante da ausência de assistência médica profissional, 

motivo pelo qual os enfermeiros realizavam procedimento de competência 

exclusiva de médico, o que foi contestado por ele perante a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal, razão pela qual passou a ser 

perseguido pelo representante municipal e demais envolvidos, instaurado 

em desfavor da parte impetrante Processo Administrativo Disciplinar - PAD 

que resultou em sua demissão. Diz a parte postulante que o PAD possui 

nulidade absoluta, uma vez que a denúncia elaborada pela comissão 

disciplinar não expôs os fatos com todas as suas circunstâncias e não foi 

instruída com as provas do acontecimento da infração, impossibilitando o 

exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte impetrante, 

estando o procedimento nulo, eis que eivado de ilegalidade. Alega ainda 

que a parte impetrante é portadora de HIV, gozando de estabilidade 

empregatícia, e de transtorno psicológico, diagnosticada com 

esquizofrenia (CID’s F 10 e F 412), tendo sido solicitado por médica 

psiquiátrica no dia 24/07/2019 a internação emergencial do postulante em 

clínica psiquiátrica por oferecer risco a si próprio e a terceiros, bem como 

atestou que ele realizava tratamento médico de aproximadamente 06 (seis) 

meses, ou seja, desde a contratação pela administração pública, 

informações e documentos que foram omitidos pela comissão disciplinar e 

imprescindíveis para a instrução do PAD, não tendo sido o PAD suspenso, 

de acordo com o disposto no art. 160 da Lei Federal 8.112/90. Daí requer, 

liminarmente, a reabilitação da parte impetrante ao cargo público com o 

restabelecimento do pagamento de seu salário. No mérito, postula o 

reconhecimento da nulidade da denúncia formulada com a extinção do 

PAD instaurado. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da 

inobservância do disposto no art. 179, §§ 24 e 25, da Lei Complementar 

003/07, e do art. 160 da Lei Federal 8.112/30, para tornar nulo o processo 

administrativo, reintegrando a parte impetrante ao seu cargo com o 

restabelecimento do salário em definitivo até ulterior decisão 

administrativa, e, alternativamente, retroagir o PAD em sua fase instrutória 

a fim de que seja realizada perícia médica para atestar a sanidade mental 

da parte impetrante com o restabelecimento de seu salário. Postergou-se a 

análise do pedido liminar e determinou-se a intimação da parte impetrante e 

do Ministério Público para manifestação estritamente quanto àquele pleito 

(liminar - Num. 25966666 - Pág. 1). A parte impetrante alegou que a peça 

acusatória e o PAD obedeceram os requisitos elencados na Lei 

Complementar Municipal 03/2007, sendo que a parte impetrante, durante 

todo o procedimento administrativo, teve acesso aos autos por intermédio 

de advogado, acostando defesa prévia e alegações finais, bem como 

prestou depoimento pessoal e foram ouvidas as testemunhas arroladas 

por ela. Sustenta que não obtinha conhecimento de que a parte postulante 

era portador de moléstias, fatos não revelados durante o procedimento 

administrativo ou no ato de sua posse ao cargo público, a par de ausente 

laudo médico atestando as citadas doenças, pedido de afastamento para 

tratamento ou de auxílio previdenciário. Com isso, a parte impetrada requer 

o indeferimento do pedido liminar (Num. 28326640 - Págs. 1/7). O Ministério 

Público deixou de se manifestar em relação à questão de mérito, alegando 

que os autos se encontram em conformidade com a Lei 12.016/2009 (Num. 

28379440 - Págs. 1/2. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça 

A alegada hipossuficiência da parte impetrante não restou demonstrada. A 

par de não haver declaração de hipossuficiência, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

prevê que tal benefício será concedido para aqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme 

a Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que não fica afastado com o mero pedido desprovido 

de prova eficaz, pois que não juntados extratos de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF/IRPJ). Mas, de qualquer sorte, o pedido de 

gratuidade de justiça é ineficaz, por isso que analisado diretamente sem a 

prerrogativa de comprovação prevista no § 2º, do art. 99, do NCPC. É que 

a ação constitucional do mandado de segurança é gratuita por expressa 

disposição da Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 10, 

inciso XXII, gratuidade que é contemplada pela Lei Estadual 7.603/01 e pelo 

Provimento 41/2013 da CGJ. Além disso, incabível, em sede de mandado 

de segurança, a condenação em honorários advocatícios, na dicção do 

art. 25 da Lei 12.016/09, em consonância com o entendimento 

jurisprudencial cristalizado na Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

II.2 - Do pedido liminar Não obstante os valiosos argumentos do combativo 

advogado, por ora, o pleito da parte impetrante não tem como ser acolhido. 

O mandado de segurança tem como objetivo proteger direito líquido e 

certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, não obstante os valiosos argumentos da parte 

impetrante, o procedimento disciplinar administrativo, em sede de cognição 

sumária, encontra-se regular, observado o disposto nos art. 176 e 

seguintes da Lei Complementar nº 003/2007 - Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Feliz Natal, e, ao revés do que argumenta, 

embora a acusação descreva de forma sintética a conduta da parte 

impetrante, o faz de forma suficiente a permitir a instalação do 

contraditório e da ampla defesa, atendendo às exigências do art. 179, § 

3º, da supracitada lei, a par de terem sido acostadas provas dos fatos 

alegados (boletins de ocorrência). Nesse sentido, verifica-se que a parte 

impetrante foi notificada em 09/05/2019 (fl. 122), apresentou defesa por 

meio de advogado constituído às fls. 123/129, participou da audiência de 

instrução realizada em 06/06/2019 (fls. 170/183), oportunidade em que 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa e procedido 

ao depoimento pessoal dela, apresentou alegações finais em 17/06/2019 

(fls. 184/201), proferida decisão em 02/07/2019 (fl. 215), divulgada por 

meio da Portaria Municipal nº 299/2019 (fl. 223) e publicada em 11/07/2019 

no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (fl. 

224). Ademais, embora a alegação de ser a parte impetrante portadora de 

HIV, gozando de estabilidade empregatícia, e de transtorno psicológico, 

diagnosticado com esquizofrenia (CID’s F 10 e F 412), razão pela qual o 

PAD deveria ter sido suspenso, de acordo com o disposto no art. 160 da 

Lei Federal 8.112/90, tais informações não foram mencionadas nas vezes 

em que a parte impetrante se manifestou no procedimento administrativo, a 

par de ter sido nomeado em 20/02/2019, estando, quando da instauração 

do PAD, em estágio probatório e não ter adquirido estabilidade. Portanto, 

incabível a concessão da liminar pleiteada pelo fato de não haver 
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demonstração, de plano, de ilegalidade ou abuso de poder praticado pela 

autoridade apontada como coatora a violar direito líquido e certo. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pretendido pela 

parte impetrante por não haver, por ora, demonstração de direito líquido e 

certo e de ilegalidade ou abuso de poder que possam acarretar a 

ineficácia da medida, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 

c.c. o art. 6º, “caput”, CRFB/88. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se e 

notifique-se a autoridade apontada coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7º, 

inciso I, da Lei 12.016/19). Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito, 

conforme preconizado no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09. Após, com 

ou sem as informações, certifique-se e dê-se vista dos autos ao ilustre 

presentante do Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12 da Lei 12.016/19). Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Decisão prolatada às 17h32 do dia 10/03/2020, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal. Feliz Natal, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-18.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. J. D. S. (REU)

R. P. S. J. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000526-18.2019.8.11.0093 AUTOR(A): JOSE 

JORGE REU: RHYAN PIETRO SILVA JORGE, JÉSSICA DE JESUS DA SILVA 

Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria Pública, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC. Em virtude do ajuizamento da presente ação 

pelo Núcleo de Vera da Defensoria Pública e da desativação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) da 

parte requerente o(a) nobre causídico(a) Dr(a). JULIANO BERTICELLI - 

OAB/MT nº 12.12, cuja verba honorária será fixada ao final do processo. 

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para dar prosseguimento ao feito. O presente feito 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Proceda-se às anotações 

necessárias. A parte autora manifestou o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação ante a impossibilidade de transação decorrente 

da matéria discutida. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na 

solução de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que 

somente com a manifestação de vontade de ambas as partes a audiência 

de conciliação não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 

334, daquele diploma legal, a par da possibilidade de realização de 

audiência de conciliação, por se tratar de direito que admite 

autocomposição e de envolver ação de família, caso em que previsto 

expressamente a designação de audiência de conciliação, nos termos dos 

arts. 694 e 695, “caput”, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou 

não de audiência de conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação, em observância ao 

disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 

do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada 

desta Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação e para a respectiva abertura conforme pauta disponível, bem 

como citar a parte ré e intimar ambas as partes para o respectivo 

comparecimento. Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3º, do 

NCPC. Após, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na audiência 

a ser designada pela conciliadora, caso não haja autocomposição, desde 

já determino a intimação a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 

mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. De outro lado, advirta-se ainda à parte requerida 

que, não possuindo interesse na realização de audiência de conciliação 

ou mediação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se nesta 

última hipótese e, em ambos os casos dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

218, § 3º, do NCPC. Postergo a análise do pedido de realização de estudo 

psicossocial na residência das partes para comprovar a ausência de 

socioafetividade para o caso de não autocomposição. Proceda-se às 

diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se 

o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48819 Nr: 61-46.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, incisos I e II, do NCPC, c.c. o art. 174 do Código 

Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Caso 

os autos estejam no arquivo geral, é desnecessária a movimentação física 

e respectiva juntada da presente sentença. Entanto, havendo pedido de 

desarquivamento ou recurso, tais procedimentos deverão ser realizados, 

nos termos dos arts. 592, inciso IX e 593, ambos da CNGC/MT:“Art. 592. 

Para fins de cumprimento da presente seção, deverão ser observados os 

seguintes procedimentos:IX – Em relação aos autos que já estiverem no 

Arquivo Geral, não haverá a necessidade de movimentação física, salvo 

por requerimento da parte anterior à sentença extintiva e em caso de 

interposição de recurso.”“Art. 593. Excetuam-se os casos aqui tratados 

do estabelecido na CNGC que determina a adequação do que consta no 

Sistema informatizado de acompanhamento processual com os Processos 

físicos. Entretanto, em caso de recurso, ou pedido de desarquivamento a 

sentença deverá ser impressa e juntada aos autos.”Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80326 Nr: 1376-60.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos.

Ante a necessidade da readequação da pauta de audiência, redesigno a 
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audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha ROGÉRIO 

BARBOSA para o DIA 08 DE JULHO DE 2020, ÀS 15H30.

Expeça-se carta(s) precatória(s) conforme endereços indicados à fl. 124, 

instruída(s) com as cópias que se fizerem necessárias, a fim de que se 

proceda a citação e o interrogatório do denunciado Adenilton Santos 

Souza, bem como a realização da oitiva da(s) testemunha(s) Edmilson 

Alves Carvalho e José Paulo Silva, pelo que FIXO o PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS para cumprimento, nos termos do art. 222 do Código de 

Processo Penal.

Com o retorno da(s) respectiva(s) missiva(s), sendo alguma infrutífera, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 260-48.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRB, BGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pleito da acusada SUELI RAMOS BERTIEL de se 

ausentar da Comarca de Feliz Natal em 09/02/2020 para realizar consulta 

médica no município de Sorriso, observando-se as medidas cautelares 

anteriormente estabelecidas.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a acusada 

para acostar cópias do atendimento médico e respectivos atestados no 

dia estabelecido.Oficie-se o Setor de Monitoramento Eletrônico para 

ciência da autorização do deslocamento da acusada à cidade de Sorriso 

para realização de consulta médica em 09/02/2020.Após, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 78476 Nr: 129-44.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos.

Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE MAIO DE 

2020, ÀS 15h30, com a finalidade de inquirição da(s) vítima(s) e da(s) 

testemunha(s) arrolada(s) em comum pela acusação e defesa, bem ainda 

interrogatório do(a)(s) acusado(a)(s).

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

 Requisite(m)-se a(s) testemunha(s) integrante(s) dos quadros policiais, 

caso existente(s).

Intimem-se a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s), o acusado(a)(s) e a defesa.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 79837 Nr: 1090-82.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - OAB:MT 

19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO:a) a intimação do(a) perito(a) DR(A). 

CARLOS JOSÉ BORBA VALIENTE, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910, 

pelo endereço eletrônico carlosvaliente@gmail.com, a fim de dar 

celeridade ao processo e por conveniência dos próprios profissionais, na 

autorização do art. 193, “caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, 

“caput”, do NCPC, disposições da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da 

CNGC, com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias;b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial, caso não 

realizada;c) a intimação das partes, por meio de seus advogados, para 

que, caso não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias 

contados do despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e 

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade de as partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares (art. 469 do NCPC)(...)Em razão da intimação do(a) 

médico(a) perito(a) ser feita por endereço eletrônico, determino que a 

zelosa Secretaria encaminhe mensagem eletrônica e certifique a 

confirmação de seu recebimento, mediante certidão que deve ser anexa a 

este processo, na forma art. 193, “caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 

270, “caput”, do NCPC, disposições da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da 

CNGC. Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 1880-32.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLBE, DAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade da 

contestação apresentada às fls. 53/55.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, caso queira, apresente a impugnação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80909 Nr: 1707-42.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, bem ainda a nomeação do douto perito 

Carlos José Borba Valiente (fl. 35), cumpra-se no que couber a decisão 

às fls. 29/30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 256-11.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DENEVALDO DE SOUZA, VALDECI 

ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José estevam venega lisboa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171/MT

 (...)Ante o exposto, DEFIRO o pleito do acusado ANTONIO DENEVALDO 

DE SOUZA de trabalhar aos sábado, observando-se as medidas 

cautelares anteriormente estabelecidas, e POSTERGO para a sentença a 

análise do pedido de retirada do monitoramento eletrônico.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISOficie-se o Setor de Monitoramento Eletrônico para 

ciência da autorização.Intime-se o acusado.Cientifique-se o Ministério 

Público.Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 133-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Calvo Cavalcante 

- OAB:24542/A

 Vistos.

Ante o teor da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça, a qual informa que não 

foi possível localizar a testemunha arrolada pela defesa José Antônio 

Dubiella, intime-se o defensor dativo para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste se ainda possui interesse em sua oitiva, apresentando, na 

mesma oportunidade, o endereço atualizado dela.

Manifestado pelo interesse na oitiva da testemunha e apresentado o 

endereço atualizado, DESIGNO a audiência para o dia 20 DE MAIO DE 

2020, ÀS 17h30.

De outro lado, caso a defesa manifeste pelo desinteresse ou decorra o 

prazo sem manifestação, desde já, CANCELO a audiência redesignada.

Outrossim, cumpra-se no que couber o despacho anterior, notadamente 

no que concerne a expedição de carta precatória para interrogatório do 

réu na Comarca de Nova Monte Verde, observando-se o endereço 

declinado à fl. 103.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45823 Nr: 1283-83.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON PROVENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

CAIO LORENZO ACIALDI - OAB:210166/SP

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-91.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NILBRASIL INDUSTRIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000353-91.2019.8.11.0093. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NILBRASIL 

INDUSTRIAL LTDA - ME ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PETROLEO 

BRASILEIRO S A PETROBRAS Vistos. Proceda, a zelosa Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente 

decisão para que compareça à solenidade a ser designada, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-56.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHANNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Numero do Processo: 

8010050-56.2015.8.11.0093 REQUERENTE: CLAUDIO SCHANNE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Analisando detidamente 

os autos, verifico que encontra-se pendente de análise o pedido liminar, 

motivo pelo qual passo a sua análise. Para a concessão da liminar, é 

necessário a existência de dois requisitos básicos: (1) o fumus boni iuris, 

representado pela aparência de direito que exsurge dos fatos narrados e 

documentos trazidos; e, (2) o periculum in mora, traduzido pela 

necessidade da pronta providência judicial em vista do receio de dano que 

o provimento extemporâneo possa causar. A probabilidade do direito nada 

mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Efetivamente, o primeiro 

requisito está demonstrado pelos extratos bancários apresentados na 

exordial, o qual se observa os referidos descontos. Quanto ao requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o 

“periculum in mora”, é cristalino, uma vez que o desconto automático em 

conta da autora, caso seja este indevido conforme alegado, trará enormes 

prejuízos à parte autora. Posto isso, considerando que os pedidos estão 

cobertos pelos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, 

bem como diante das considerações acima expostas e do caráter 

provisório da medida, visando evitar maiores prejuízos CONCEDO a 

LIMINAR requerida para determinar que a ré suspenda ao desconto 

referente a CESTA EXCLUSIVE PLUS, em nome da autora, até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Ante o exposto, considerando que somente neste 

momento processual o pedido liminar foi devidamente analisado, 

DETERMINO a intimação da parte autora, a fim de que traga aos autos 

extrato bancário atualizado, especificando se os descontos automáticos 

relacionados a “CESTA EXCLUSIVE PLUS” perduram até o presente 

momento, bem como apresente cálculo atualizado dos valores 

descontados, o qual alega como indevido. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal/MT JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-34.2015.8.11.0093
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Parte(s) Polo Ativo:

WALDECIR BRUNO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010045-34.2015.8.11.0093. REQUERENTE: WALDECIR BRUNO DE 

SOUZA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conheço dos embargos de declaração, 

pois que tempestivos. De início, deixo de intimar a parte contrária para 

manifestação, pois que o eventual acolhimento do recurso, embora 

implique em eventual modificação da decisão embargada, não implicará em 

prejuízo para a parte ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC). No mérito, o pedido do 

embargante merece acolhimento. É que a sentença objurgada julgou 

improcedentes os pedidos da parte autora e julgou procedente o pedido 

contraposto. Contudo, não revogou a decisão que concedeu o pedido de 

tutela antecipada para suspensão dos efeitos do protesto. Assim, é de se 

acolher os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e 

revogar a mencionada decisão. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO 

os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, nos termos 

do art. 1.022 e seguintes do NCPC, e fazer constar onde se lê: “Posto 

isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, 

condenando a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$1.071,71, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

vencimento, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 

patamar de R$1.000,00.” Leia-se: “Posto isso, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogando-se a 

tutela provisória concedida, bem como julgo PROCEDENTE o pedido 

contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada o valor de 

R$1.071,71, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir 

do vencimento, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

no patamar de R$1.000,00.” IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-78.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB: MT8742-O acerca da Sentença 

prolatada nos autos - ID 30253810.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-19.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO (EXECUTADO)

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000227-25.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MEDEIROS NETO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

GERALDO ROBERTO PESCE OAB: MT5137/O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000098-54.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALMORO PERETO (REQUERENTE)

A. V. H. P. (REQUERENTE)

E. J. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA HEINZEN OAB - 010.279.361-13 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE SCHMIDT MATTOS OAB - 002.521.181-11 (REPRESENTANTE)

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. ELIO 

ALCENO SCHOWANTZ acerca da Decisão prolatada nos autos - ID 

30460166, para que em até 15 (quinze) dias comprove inequivocamente a 

impossibilidade de realização do ato em cartório, por instrumento público, 

demonstrando assim a necessidade de designação de audiência para a 

finalidade e viabilizando o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27367 Nr: 1576-71.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 Vistos, etc.

Considerando o teor do petitório de fls. 327/328, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca 

da aludida petição, requerendo o que julgar pertinente.

Ainda, no mesmo prazo, as partes devem indicar o interesse na realização 

de autocomposição. Para tanto, intime-se a parte requerida.

 Não havendo mútuo interesse, o procedimento seguirá o devido curso 
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processual.

Findo o lapso temporal acima fixado, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 108672 Nr: 2161-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CHARCKOSKI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso dos autos, não houve o cumprimento da liminar, uma vez que, não 

obstante o seu deferimento, não houve a apreensão do veículo, sendo 

cabível, pois, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – 

ADMISSIBILIDADE – Precedentes desta Corte – Admissibilidade da 

conversão antes da citação do réu – Inteligência dos artigos 4º e 5º do 

Decreto-lei nº911/69 cumulados com os artigos 264 e 264 do CPC – Lei 

especial que garante a executividade do contrato, ainda que sem 

assinatura de duas testemunhas - Conversão deferida – Decisão 

reformada - Recurso provido (TJ-SP - AI 20544962320158260000 SP 

2054496-23.2015.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Julgamento: 

30/07/2015, Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 

31/07/2015).

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do CPC.

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC).

Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

NCPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC).

 Converta-se a presente ação em execução de título extrajudicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103040 Nr: 3298-91.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira de Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:OAB/MT 15483-A

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 104-64.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Domingues - 

OAB:23.257/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aparentemente a presente ação busca o adimplemento de parcelas 

igualmente executadas nos autos em apenso (CI 107981), o qual possui 

maior abrangência.

Dessa forma, manifeste-se a parte exequente, em cinco dias, sobre 

eventual litispendência, para fins de tramitação única de toda a cobrança 

nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80391 Nr: 2218-68.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luína Indústria e Comercio de Madeiras LTDA 

EPP, Antonio Cozer, IVANETE DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguade-se o julgamento dos embargos à execução em apenso (CI 

82186).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80888 Nr: 222-98.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 Acolho os embargos de declaração de fls. 301, uma vez que a parte 

autora, realizada a citação, não mais tinha a obrigação de fornecer o 

endereço atualizado da parte ré, devendo esta suportar o ônus de não ser 

encontrada, e não a parte demandante.

Assim, torno sem efeito a sentença de fl. 297 e dou seguimento ao feito.

Tem-se que a menor reside no Município de Lambari D'Oeste/MT, que faz 

parte da Comarca de Rio Branco/MT.

Em demandas desse jaez, tem-se que a ação de guarda deve ser 

processada no foro dos guardiões atuais, para fins de melhor análise dos 

requisitos da guarda, a fim de aferir se o menor está bem cuidado, 

consoante entendimento jurisprudencial pacificado.

Desta forma, determino a remessa dos fólios à Comarca de Rio 

Branco/MT.

Antes, porém, expeça-se a certidão de honorários ao defensor dativo 

nomeado, consoante já determinado à fl 260.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 98323 Nr: 458-11.2016.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECR, RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVL, WJIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Especifique a parte autora se ainda possui interesse na produção 

probatória, consignando as provas que pretende produzir, no prazo de 

quinze dias.

Acaso haja interesse de prova testemunhal, desde já deverá arrolar o 

respectivo rol.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24401 Nr: 1242-71.2005.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielle Calábria, Cristielle Calábria, Tiago Aparecido 

Calábria, Gisselle Calábria, Rosane Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CALABRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte exequente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.036,24 

(quatro mil e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.018,12 (dois mil e dezoito reais 

e doze centavos) para recolhimento de custas e R$ 2.018,12 (dois mil e 

dezoito reais e doze centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 4618-79.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVCP, SdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Domingues - 

OAB:23.257/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando certidão retro, manifeste-se a parte exequente sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82186 Nr: 1520-28.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luína Indústria e Comercio de Madeiras LTDA EPP, 

Antonio Cozer, IVANETE DA COSTA COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 Haja vista o acórdão de fls. 128-132, defiro o requerimento de item "d" de 

fl. 22, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Com a juntada da documentação, reitere-se a intimação das partes quanto 

à decisão de fls. 136-137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 3353-81.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAMBILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,45 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 405,60 (quatrocentos e 

cinco reais e sessenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 

139,85 (cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100298 Nr: 1591-88.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C de Morais Agropecuaria Eireli-ME, 

Dorvalino Narciso de Moraes, FLAVIO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Torno sem efeito a determinação do primeiro parágrafo da decisão de fl. 

82, uma vez que a petição da terceira interessada está sendo analisada 

nos autos em apenso.

Cumpram-se as demais disposições da referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101948 Nr: 2583-49.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geuza Peixoto da Silva, Carlos de Souza, George 

Maykon de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glademir Antonio Maccari - 

OAB:, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736-OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Kássio Roberto Pereira para manifestar-se 

sobre a petição juntada aos autos às fls. 177/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110530 Nr: 3196-35.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de cumprir a decisão de fls. 65 face a 

Portaria-Conjunta 247 de 16 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117632 Nr: 3903-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Matheus Martins Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ BROCH, Nilsa Lorenzetti Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21 .105 /O /OAB-MT,  Wes ley  Rodr igues  Aran tes  - 

OAB:13.616/MT, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119135 Nr: 4891-87.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelice Malavazi - OAB:24162, 

Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

designo/redesigno audiência de conciliação para o dia 28/04/2020, às 

13h42min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119146 Nr: 4899-64.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO NARCISO DE MORAIS, F C de 

Morais Agropecuaria Eireli-ME, Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense-Sicredi Norte, FLAVIO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Bianconi - 

OAB:17.794/OAB-MT, FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - 

OAB:25440/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem.

Não consta declaração de hipossuficiência nos autos, pelo intime-se a 

parte embargante para a respectiva juntada, em quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119795 Nr: 5272-95.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto C. Ferreira - 

OAB:SP/325.076, JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - OAB:29120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

designo/redesigno audiência de conciliação para o dia 28/04/2020, às 

12h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103636 Nr: 3709-37.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genimarcio de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia de Araujo Souza - 

OAB:OAB/MT 10.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18.603-B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:OAB/MT 16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 Vistos etc.

Como única questão processual pendente, impõe-se apreciar o pedido de 

concessão da gratuidade da justiça aviado pela autora, ao argumento de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.

Ocorre, todavia, que há elementos nos autos que afastam a presunção de 

insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas 

estipuladas pelo §3º do art. 99 do CPC, haja vista informações de que a 

requerente não se enquadra nos critérios de hipossuficiência.

Ademais, a autora fez-se representada por advogado particular, que, 

aliado aos valores discutidos no processo, afasta a presunção de 

hipossuficiência.

Por fim, não há nos autos elementos que evidenciam que o polo ativo não 

possui condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais.

Neste passo, caberá à autora, em 15 (quinze) dias, comprovar a alegada 

insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, sob 

pena de indeferimento do pedido.

Para tanto, intime-a.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100679 Nr: 1821-33.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro MG prestadora de serviços agrícolas LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Xavier de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5.074

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128616 Nr: 339-11.2020.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCM, SBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elena Maria Lubian - 

OAB:RS/33.213, Mariana Ferri - OAB:RS/91.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

designo/redesigno audiência de conciliação para o dia 26/05/2020, às 

12h51min.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-36.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE MORAES CREVELARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA STEFANONE OAB - SP127390 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARIA POLIZEL OAB - SP336721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1 SERVICO REGISTRAL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS 

DE GUIRATINGA MT (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000133-36.2020.8.11.0036. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ DE MORAES CREVELARO REU: 1 SERVICO 

REGISTRAL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE 

GUIRATINGA MT Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Dúvida Inversa 

promovida por JOSÉ LUIZ DE MOARES CREVELARO, já qualificado nos 

autos, em face do TABELIÃO RESPONSAVEL PELO 1º. SERVIÇO 

REGISTRAL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE 

GUIRATINGA – ME. A parte suscitante alega que adquiriu um imóvel rural 

denominado “FAZENDA ESTRELA I”, com 128,2487 hectares, devidamente 

registrada junto ao 1 o SERVIÇO REGISTRAL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E 

PESSOAS JURÍDICAS DE GUIRATINGA – ME – Livro 20, Fls. 51 – 29 de 

dezembro de 1982, sob no. R.01 / 3.816. Contudo, ao buscar efetuar a 

devida averbação da Escritura de Compra e Venda, conjuntamente, com o 

georreferenciamento, obteve a nota de devolução do suscitado, sob o 

fundamento de não preenchimento de requisitos legais (artigo 198 da Lei 

6515/73 – LRP), vez que não constava no pedido a declaração dos 

confrontantes. Em busca de solucionar o impasse, a suscitante alega ter 

buscado a confrontante informada pelo Tabelião, qual seja, UNICRED 

MATO GROSSO – Coop. De Créd., todavia, essa informou que sua 

propriedade não faz confrontação com sua propriedade, pelo contrario 

encontra-se a 12 km de distancia. É o relato necessário. Fundamento e 

Decido, Desse modo, ante tais informações prestadas na exordial (Id. 

30415401) e documentos (Id. 30415802), NOTIFIQUE-SE o Cartório do 1º 

Ofício para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar justificativa acerca 

dos fatos alegados. Em seguida, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 19/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43753 Nr: 1540-36.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teofilo Fraga de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n° 1540-36.2016.811.0036 (43753)

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público.

Para tanto, DETERMINO que a Secretaria cobre o retorno da da carta 

precatória expedida para comarca de Itiquira/MT com finalidade de oitiva 

da testemnha Henrique Lábio Silveira, ou caso ainda não tenha sido 

expedida a referida precatória, DEVERÁ a secretaria, providenciar e 

EXPEDIR a Precatória para Itiquira com a finalidade de oitiva da testemunha 

Henrique Lábio Silveira.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2750-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Garcez Toledodo Pizza - 

OAB:8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 Autos n°: 2750-88.2017.811.0036 (51728)

Ação de Reintegração de Posse

Despacho.

Vistos, etc.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46227 Nr: 172-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Junior Macedo de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 Processo n°: 172-55.2017.811.0036 (46227)

Despacho.

Vistos, etc.

Verifica-se à fl.200 que o réu foi devidamente intimado acerca da 

sentença de fls.186/189, afirmou que não pretende recorrer. Com relação 

à multa aplicada, não é possível decisão nestes autos, apenas nos autos 

de execução.

AGUARDE-SE o transito em julgado do presente feito.

Após, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46665 Nr: 391-68.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 391-68.2017.811.0036 (46665)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fl. 101 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para patrocinar os interesses do réu 

SIRLEY MENDES TEIXEIRA, fixando honorários advocatícios no valor de 

1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36203 Nr: 319-52.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Luiz Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Thalles Felipe Vieira 

Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 391-68.2017.811.0036 (36203)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 239/240 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio o DR. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os 

interesses do réu ALDERSON LUIZ NUNES DA SILVA, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47253 Nr: 691-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 691-30.2017.811.0036 (47253)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE o réu DOMINGOS CÉSAR DE CASTRO E 

SILVA, para que constitua novo advogado para, no prazo legal, 

apresentar as Contrarrazões de Apelação ou informe sua condição de 

hipossuficiência para que lhe seja nomeado Defensor Dativo.

Após a intimação do réu DOMINGOS CÉSAR DE CASTRO E SILVA, não 

sendo apresentadas as contrarrazões recursais no prazo legal, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para nomeação de advogado dativo para 

oferecer as contrarrazões recursais, no prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50866 Nr: 2399-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indiana Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0, 

Daniel Rodrigo de Souza Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n° 2399-18.2017.811.0036 (50866)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fl.123, e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

DR. DANIEL DIAS PIO para patrocinar os interesses da ré INDIANA 

OLIVEIRA RODRIGUES, fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 

URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67999 Nr: 1838-23.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Francisco da Silva, Simaria Francisca 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 1838-23.2019.811.0036 (67999)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fls. 46 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para patrocinar os interesses dos 

acusados WILLIAN FRANCISCO DA SILVA e SIMARIA FRANCISCA DA 

SILVA, fixando honorários advocatícios no valor de 5,0 URH’s, a serem 
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ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3306-90.2017.811.0036

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na 

presente ação penal movida pela Justiça Pública em face de DAIANI 

ALVES COSTA, para absolvê-la da acusação descrita na denúncia com 

fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova suficiente para 

a sua condenação. Sem custas processuais (CPP, art. 804).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se Cientifique-se o Parquet.Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.Guiratinga/MT, 16/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1708-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Machado Rezende de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu advogado para que no prazo de cinco 

(05) dias, promova nos autos o recolhimento do preparo para expedição 

da Carta Precatória, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14919 Nr: 987-33.2009.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Thimming Sentinello, Rose Thimmig, Anne Thimmig 

Machado Bonilha, Khesia Adriana Camarço Thimmig Fernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon José Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14.485/MT, 

Deyse Dayane Rocha Nunes - OAB:, Francisney Duran Vilela - 

OAB:10.573/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT, Vittor Arthur 

Galdino - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DE OLIVEIRA - 

OAB:19314/O

 A u t o s  n .  9 8 7 - 3 3 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 3 6  ( 1 4 9 1 9 ) A ç ã o  d e 

InventárioDecisão.Vistos, etc.DETERMINO:1) Ante as primeiras 

declarações prestadas às fls. 142/152 e emendadas às fls. 195/201, 

CITE-SE e INTIME-SE o herdeiro CARLOS THIMMIG, via carta postal, no 

endereço “Rua Jovino Lopes, n. 1.301, Hotel Nossa Pousada, 

Guiratinga/MT”, para que, impreterivelmente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca das declarações prestadas, nos termos do art. 626 e 

627, do CPC. Desde já, advirta-se que a inércia enseja concordância tácita 

às declarações contidas nos autos.2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, por meio de remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca das primeiras declarações prestadas 

às fls. 142/152 e fls. 195/201, nos termos do art. 627, do CPC.3) INDEFIRO 

os pedidos realizados pela inventariante à fl. 196, quanto à expedição de 

ofício ao Banco Central e o mandado imissão na posse, primeiramente, por 

motivo de que compete à inventariante e, na sua omissão, também aos 

herdeiros, na medida do interesse que tiverem, promoverem a busca de 

informações sobre a existência ou não de bens do de cujus, já o 

indeferimento do pedido de imissão na posse, demonstra-se 

desnecessário, haja vista a ausência de qualquer prova a constatar 

resistência de outrem a impossibilitar a administração dos bens pela 

inventariante.4) No mais, INTIME-SE a inventariante, para que, 

impreterivelmente, no prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTE: a) 

Comprovante do pagamento do ITCD, b) Certidão Negativa da União em 

nome do de cujus, c) Certidão Negativa Municipal, bem como, 

oportunamente, APRESENTE o devido plano de partilha. Advirta-se, desde 

já, que a inércia, ensejará, a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. 

III, do CPC.5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

16/03/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16717 Nr: 143-15.2011.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lormino Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Yutaka Sawada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13068, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Usucapião ajuizada LORMINO DIAS DA 

SILVA, em face do requerido JULIO YUTAKA SAWADA, para DECLARAR 

em favor do autor a USUCAPIÃO e, consequente, DOMÍNIO sobre o imóvel 

rural, “Sítio Cachoeira do Salto, com área de 49.4178, no município de 

Guiratinga/MT”, descrito e pormenorizado no laudo de fls. 144/160, 

devendo esta sentença servir de título para abertura de matrícula no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, onde se localiza o imóvel.1) 

DETERMINO que o registro no serviço de imóveis não dependerá do 

pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma 

originária de aquisição da propriedade, bem como a parte autora é 

beneficiaria da justiça gratuita .2) EXPEÇA-SE mandado de registro da 

aquisição.3) CONDENO a PARTE REQUERIDA ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre 

do valor da causa, atualizado pelo IGPM-FGV desde a propositura da 

ação, nos moldes do art. 85, do CPC.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 18/03/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31737 Nr: 332-22.2013.811.0036

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon José Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B MT, Francisney Duran Vilela - OAB:10.573/MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n. 332-22.2013.811.0036 (31737)

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos, etc.
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Inicialmente, CADASTRE-SE nos autos os causídicos da novel 

inventariante Khesia Adriana Camarco Thimmig Fernandez, Dr. Augusto 

Mário Vieira Net (OAB/MT n. 15.948), Dr. Clóvis Sguarezi Mussa de 

Moraes (OAB/MT n. 14.485), Dr. Vittor Arthur Galdino (OAB/MT n. 13.995), 

conforme documento de fl. 193 do feito apensado.

Ademais, haja vista a remoção e, consequente, nomeação de novo 

inventariante nos autos do Inventário n. 987-33.2009.811.0036 (14919), 

INTIME-SE a inventariante KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG 

FERNANDEZ, por meio de seus causídicos, para que, impreterivelmente, 

no prazo de 10(dez) dias, apresente seus memoriais escritos, sob pena 

de preclusão.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 586-58.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista de Sousa, Olívio Mafaldo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Tabosa - OAB:MT 

8.257, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028, Thalles Felipe Vieira 

Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 07/09, para CONDENAR o 

Acusado:a) JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA como incurso nas penas do 

art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal, e,b) OLÍVIO MAFALDO DOS 

SANTOS, como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso IV do Código 

Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:3) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA 

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO 

EVANGELISTA DE SOUZA, vulgo “Joãozinho” (Art. 155, §4º, inciso IV do 

Código Penal)Terceira fase – pena definitiva:Inexistem causas de aumento 

ou diminuição a serem consideradas. Assim, após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, TORNO DEFINITIVA A PENA em 02 (dois) anos de 

RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.4) DA DETRAÇÃO DA 

PENA, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE E DA SUBSTITUIÇÃO: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 

02 (dois) salários mínimos vigentes na data desta sentença, que serão 

depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vinculado ao processo e o pagamento de MULTA no valor de 10 (dez) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.5) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM 

DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM RELAÇÃO AO RÉU 

OLÍVIO MAFALDO DOS SANTOS (Art. 155, §4º, inciso IV do Código 

Penal)Terceira fase – pena definitiva:Inexistem causas de aumento ou 

diminuição a serem consideradas. Assim, após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, TORNO DEFINITIVA A PENA em 02 (dois) anos de 

RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso processual, de modo 

que não há como operar detração da pena, nos termos do art. 387, §2º do 

CPP.ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 

17/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15278 Nr: 20-51.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014-SSP/SP,  Fabio Davanso dos Santos  - 

OAB:13.979-SSP/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio 

de Barcelso - OAB:14.258-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Para isso:1) RECONHEÇO a abusividade da 

incidência da cláusula de comissão de permanência nos contratos 

pactuados em decorrência da conta corrente n. 5545-X (Ag. 0247-X) de 

titularidade do requerente, RONALDO FONSECA MACEDO.2) DETERMINO a 

PARTE REQUERIDA a recalcular o valor da dívida, excluindo sobre as 

parcelas inadimplentes apenas a comissão de permanência.3) CONDENO 

a PARTE REQUERIDA, a RESTITUIÇÃO SIMPLES, a título de repetição do 

indébito, dos valores cobrados e pagos pelo autor referentes a incidência 

da comissão de permanência nos contratos.Ressalte-se que os 

mencionados valores serão devidamente atualizados, a partir da data do 

pagamento indevido, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M 

(FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) 

ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que 

determina que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do 

artigo 161 do Código Tributário Nacional. Cumpre, ainda, esclarecer que a 

RESTITUIÇÃO DEVERÁ SER APURADA/CALCULADA PELA PARTE 

AUTORA NA FASE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.4) CONDENO as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais, cada uma no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) do total. 5) Quanto aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a PARTE AUTORA ao pagamento 

dos honorários do advogado da parte adversa, que fixo em 10% sobre do 

valor da causa, atualizado pelo IGPM-FGV desde a propositura da ação, 

nos moldes do art. 85, do CPC. E a PARTE REQUERIDA ao pagamento dos 

honorários do advogado da parte adversa, que fixo em 20% sobre do 

valor da causa, atualizado pelo IGPM-FGV desde a propositura da ação, 

nos moldes do art. 85, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requeridoPor fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 17/03/2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 578-28.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Mat 1585248, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11522

Vistos etc.

Primeiramente, INDEFIRO pedido da parte autora quanto aos valores 

cobrados pelo período compreendido de 20/06/2007 a 30/07/2017, visto 

que assiste razão a Autarquia, uma vez que a requerente obteve a 

aposentadoria por idade rural sendo a mesma incapaz para essa 

atividade, conforme percebia o benefício de Amparo Social à pessoa 

portadora de deficiência.

 Nesse interím, determino que oficie a Policia Federal, com cópia dos autos, 

para apuração de eventual crime de fraude por parte da autora, quanto à 

aposentadoria por idade rural.

Ato contínuo, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 1742-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1742-13.2016.811.0036 (44167)

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 192/193 da parte exequente.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1534-24.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teylon Antunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Diante do exposto, ausentes o periculum libertatis pela peculiaridade 

constante nos autos, concedo liberdade provisória ao acusado TEYLON 

ANTUNES DOS SANTOS condicionada ao cumprimento das medidas 

cautelares estabelecidas.Dando continuidade ao feito, em razão da 

expedição da Portaria Conjunta nº 249/2020 da lavra do Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Corregedor Geral de Justiça, a qual 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 30/06/2020 às 13h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.Sirva a presente decisão excepcionalmente 

como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA em benefício do 

reeducando, devendo o acusado ser posto em liberdade após INTIMADO 

DA DATA DA AUDIÊNCIA ORA REDESIGNADA, salvo se por outro motivo 

não estiver preso. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar o acusado das condições 

impostas.Guiratinga/MT, 19/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 826-76.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de Jesus Miranda - Pessoa Jurídica, 

Domingos de Jesus Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/MT, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:19897/MT

 Autos n.º: 826-76.2016.811.0036 (42435)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos etc.

INDEFIRO por hora o pedido da parte exequente de fl.46, em razão dos 

documentos juntados às fls.34/43 pela parte executada, informando que 

fora realizado acordo em 19 parcelas a serem pagas no valor de 

R$522,56 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe nos autos se houve o pagamento da dívida executada.

 Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga – MT, 27 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 879-57.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Aparecido Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 879-57.2016.811.0036 (42518)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.139. Considerando que a 

Defensoria Pública está com as atividades suspensas no município de 

Guiratinga, nomeio o Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para patrocinar 

os interesses do réu DIVINO APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, 

fixando honorários advocatícios no valor de 3,0 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico via DJE, da presente nomeação, bem como para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48446 Nr: 1306-20.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Martins de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo nº: 1306-20.2017.811.0036 (48446)

Ação Penal

Decisão.
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Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de parcelamento da prestação pecuniária de fl.140, para 

que o pagamento seja realizado em 12 (doze) parcelas, bem como o 

parcelamento da pena de multa em 02 (duas) parcelas.

Após, TRANSLADE-SE o pedido de fl.140, bem como esta decisão, ao 

executivo de pena.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 2016-74.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT 16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2016-74.2016.811.0036 (44732)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão do pedido de nomeação de advogado dativo conforme 

pretende a parte executada é necessária a juntada da declaração de 

pobreza e a EFETIVA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que a parte 

executada é pobre nos termos da Lei 1060/50.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada aos autos ou simples 

pedido, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme 

estabelece o PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte executada emende o pedido de fls.145/146, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia dos 

três últimos holerites, comprovando os rendimento ou as três últimas 

declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento que 

efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48100 Nr: 1126-04.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odesvaldo Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0, 

Daniel Rodrigo de Souza Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n° 1126-04.2017.811.0036 (48100)

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fl.116, e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

Dr. DANIEL DIAS PIO para patrocinar os interesses do réu ODESVALDO 

COSTA JUNIOR, fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51580 Nr: 2694-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 2694-55.2017.811.0036 (51580)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se que o acusado JOSÉ RODRIGUES FILHO possui advogado 

constituído nos autos. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fls.312/313.

Considerando que o Ministério Público já apresentou as razões recursais 

(fls.293/303), INTIME-SE o Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para que 

no prazo legal, ofereça as contrarrazões.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 213-17.2020.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Caetano de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0

 Processo nº: 213-17.2020.811.0036 (69518)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 93/94 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio o DR. DANIEL DIAS PIO para patrocinar os interesses do acusado 

DALCY CAETANO DE SOUZA FILHO, fixando honorários advocatícios no 

valor de 3,0 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado 

de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 219-97.2015.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robton Carlos Ferreira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 219-97.2015.811.0036 (35922)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se que fora nomeado o DR. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS para patrocinar os interesses do acusado, bem como 

apresentar recurso no prazo legal (fl.191).

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de nomeação de advogado dativo 

fls.201/202.

INTIME-SE o causídico, via DJE, para interpor recurso no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1916-17.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Diante do exposto, ausentes o periculum libertatis pela peculiaridade 

constante nos autos, concedo liberdade provisória ao acusado JOSÉ 

MESSIAS ALMEIDA SOUZA condicionada ao cumprimento das medidas 

cautelares estabelecidas.Sirva a presente decisão excepcionalmente 

como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA em benefício do 

acusado, devendo o réu ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

não estiver preso. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar o acusado das condições 

impostas.Guiratinga/MT, 19/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000127-29.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000127-29.2020.8.11.0036. OPOENTE: 

NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA OPOSTO: HELIO JORGE JANJACOMO, 

RENE JANJACOMO, IRINEU DE AQUINO, EDSON RONALDO RIVA, DUVACI 

LIMA DE OLIVEIRA, JULIANO AMARAL, BENEDITO DE TAL, AURELINO 

FERNANDES DA COSTA, ANTONIO GARCIA DOS SANTOS, SILVANETE 

OLIVEIRA SOARES, FLORISVALDO DE TAL, LOGERIO CORTEZ DE 

MORAES, CARMEM MESSIAS DE OLIVEIRA, ANTONIO PEREIRA DE 

SOUZA, VALDOMIRO RODRIGUES DA CRUZ, JOSE CARLOS, JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ SIMIÃO DE OLIVEIRA, GIUSLEY MATOS DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Oposição com Pedido Liminar 

ajuizada por JOÃO PAULO PARENTE KIHARA, qualificado nos autos, em 

face de HÉLIO JORGE JANJÁCOMO e OUTROS, todos qualificados no 

feito. A parte autora relata que, em 13.08.2013, obteve conhecimento do 

cumprimento de mandado de manutenção de posse a ser cumprido em sua 

propriedade “Fazenda Santa Terezinha”, situação essa a qual alega ter 

ensejado a destruição da cerca e da sede para cumprido o referido ato 

judicial, proveniente dos autos 63 -03.2001.811 -0036 – Código n.º 3482. 

Assim, sob o argumento de que houve o esbulho da posse pela parte 

requerida, o autor requer, liminarmente, a determinação para a expedição 

do competente mandado de reintegração de posse, pede ainda pela 

concessão da Justiça Gratuita. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. É sabido que o possuidor tem direito de ser 

reintegrado na sua posse, em caso de esbulho e se, segundo o art. 561 

do Código de Processo Civil, provar : I – a sua posse; II – a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – 

(...); a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, para fins de 

concessão da medida liminar de reintegração de posse, essas 

circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação possessória, 

devem estar plenamente demonstradas, sem as quais o julgador não 

concederá a liminar possessória reclamada na inicial. No presente caso, 

em uma análise sumária, vislumbro que não foi inequivocamente 

demonstrado os referidos requisitos, principalmente, o esbulho da posse, 

pelo fato das alegações expostas na petição inicial constituírem matéria 

controvertida de forte conteúdo fático, sem qualquer comprovação 

documental, como, por exemplo: 1) a posse da parte requerente, vez que 

os documentos colacionados nos autos, somente demostra a propriedade; 

2) o exercício da função social da área e, por fim, 3) a posse injusta e 

ilegal da parte requerida. Ademais, vislumbra-se não restar claro quanto 

ao fato ensejador da presente ação ter ocorrido no ano de 2013, qual 

seja, o cumprimento de mandado de manutenção de posse. Dessa forma, 

neste momento processual, não vislumbro estar claro a posse do imóvel e 

a perda dela pelo autor, por atos da parte requerida consistente em abuso 

de confiança, violência ou clandestinidade. Diante dessas situações 

duvidosas a respeito da verdade dos fatos, visto que a matéria 

controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação 

probatória e a angularização processual, impõe-se a preservação do 

“status quo ante” com o indeferimento da medida liminar, para que essas 

questões sejam esclarecidas com o exaurimento da instrução processual, 

principalmente, com a prova testemunhal em audiência de instrução. 

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE 

PROVA DE ESBULHO - LIMINAR INDEFERIDA - POSSIBILIDADE. Ausente 

um dos requisitos do art. 926 e 927 do CPC, não há que se falar em 

deferimento de pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto 

da demanda. (TJ-MG – Processo AI 10232140005058001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 24/04/2015, 

Julgamento16 de Abril de 2015, Relator Luciano Pinto) Desta feita, não 

incumbindo a parte autora de demostrar a existência dos requisitos 

necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse, o não 

acolhimento da liminar arguida é medida que se impõe. Decido. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido liminar exposto na petição inicial. 1) Dando 

prosseguimento ao feito, primeiramente, CONCEDO a parte autora o 

benefício da assistência e Justiça Gratuita, visto que em análise dos 

documentos anexados aos autos, resto convicto que o autor não possui 

condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais. 2) 

Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as 

partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 
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parte autora e CITEM-SE os requeridos para comparecer no ato, sob pena 

de condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório a dignidade da 

Justiça, nos termos do art. 334, §8º, do NCPC. 3) Por fim, CASO TENHA 

ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação 

do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data da audiência, apresente a contestação, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a 

parte autora para que posteriormente ofereça a impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 19/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41644 Nr: 594-64.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Genilson Barbosa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0

 Processo n° 594-64.2016.811.0036 (41644)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls.137/138, e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio o DR. DANIEL DIAS PIO para patrocinar os interesses do réu 

FABIO GENILSON BARBOSA BEZERRA, fixando honorários advocatícios 

no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51911 Nr: 2817-53.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o acusado Luiz Felipe 

dos Santos Silvacomo incurso na pena do art. 329 do Código Penal. Em 

observância à norma do art. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, passo a individualização da pena.2)DA INDIVIDUALIZAÇÃO 

E DOSAGEM DA PENA: FASE – PENA DEFINITIVAAnte a ausência de 

causas de diminuição e aumento capazes de influir no cômputo da pena, 

TORNO DEFINITIVA A PENA pelo crime de RESISTÊNCIA de LUIZ FELIPE 

DOS SANTOS SILVA em 02 (dois) meses de detenção.3)DA DETRAÇÃO 

DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:Compulsando os 

autos, verifica-se que o acusado não ficou recluso preventivamente.Para 

início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “C”, do Código Penal.4)DOS 

DISPOSITIVOS FINAIS:Analisando os autos, vislumbro que o condenado 

preenche os requisitos do artigo 44, inciso III do Código Penal Brasileiro, 

razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos, visto que a substituição é bastante e suficiente para retribuir a 

reprovabilidade do réu, pois, o mesmo não possui maus antecedentes e 

não demonstra ter personalidade voltada para o crime.Substituo a pena em 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

à época do fato, que será deposito na Conta Única do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso vinculado ao processo.e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 17 de Março de 2020.Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62561 Nr: 23-88.2019.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Pereira Vieira, Raphael Eduardo de 

Carvalho Rodrigues da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o acusado ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, 

como incurso nas penas dos artigos 309 e 311, ambos da Lei 9.503/97 na 

forma do art. 70, parte final, do Código Penal. 4) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E 

DOSAGEM DA PENA -ART. 309 DA LEI 9.503/97:TERCEIRA FASE – PENA 

DEFINITIVA.Ante a ausência de outras circunstâncias de diminuição e 

aumento capazes de influir no cômputo da pena, TORNO-A em 06 (seis) 

meses de DETENÇÃO.5) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA- 

ART. 311 DA LEI 9.503/97:TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA.Ante a 

ausência de outras circunstâncias de diminuição e aumento capazes de 

influir no cômputo da pena, TORNO-A em 06 (seis) meses de 

DETENÇÃO.6) DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.O concurso formal 

impróprio de crimes vem disciplinado pelo art. 70, parte final do Código 

Penal.Fixadas as penas privativas de liberdade de cada uma das 

infrações, as quais foram praticadas em concurso formal impróprio nos 

termos do art. 70, parte final do Código Penal, ou seja, com uma ação o réu 

praticou dois crimes distintos o qual tinha unidade de desígnios 

autônomos.Portanto, passo a somar as penas definidas para fixar a pena 

privativa de liberdade do acusado definitivamente para 01 (um) ano de 

DETENÇÃO.7) DA DETRAÇÃO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:Compulsando os autos, verifica-se 

que o acusado não ficou recluso preventivamente.Para início de 

cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos 

termos do artigo 33, §2º, alínea “C”, do Código Penal.Substituo a pena em 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

à época do fato, que será deposito na Conta Única do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso vinculado ao processo. ARQUIVE-SE.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 16 de Março de 2020.Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 65965 Nr: 1208-64.2019.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queren Hapuque Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na 

presente ação penal movida pela Justiça Pública em face de QUÉREN 

HAPUQUE SILVA COSTA, para absolvê-la da acusação descrita na 

denúncia com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova 

suficiente para a sua condenação. Sem custas processuais (CPP, art. 

804).Publique-se. Registre-se. Int imem-se Cient i f ique-se o 

Parquet.Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo.Guiratinga/MT, 17/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 61050 Nr: 2709-87.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 DECIDO.Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o Acusado JOSÉ DE JESUS BATISTA, Alcunha “Zé Bicão”, 

brasileiro, divorciado, lavrador, nascido aos 30/12/1950, em Coxim-MS, 

com 66 anos de idade à data dos fatos, filho de Alberto Casal Caminha e 

Cesária Batista Santos, portador do RG nº 0131280 SSP-MT, CPF nº 

077.650.701-00, residente e domiciliado no Sítio São Félix, Lote 33, 

Assentamento Dois Irmãos, Guiratinga-MT, como incurso na pena do artigo 

147 do Código Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

18/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 479-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini & Cia Ltda, Ortencia Sevignani Constantini, 

Fabiano Paulo Constantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Sevignani Constantini - 

OAB:20689/O, Fabiano Paulo Constantini - OAB:13433-A/MT, 

GABRIELA SEVIGNANI - OAB:20064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cirlei Cristina dos Santos 

Pereira - OAB:75.577

 Nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017e 20/2019 - CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA/REQUERIDA, através de sua 

advogada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 281,26 (duzentos e oitenta e um 

reais e vinte e seis centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerida junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no art. 612, § 5º da CNGC/TJMT. Este valor deverá ser recolhido, 

discriminando de forma separada o valor das custas, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

74,56 (setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Fica 

cientificado(a) que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link do lado 

esquerdo da tela - EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – Passo 01: emitir guia – 

Passo 02: selecione um serviço da lista: custas e taxas finais ou 

remanescentes – Passo 03: informe o número único do processo – 

BUSCAR – surge os dados do processo – próximo – OK - Passo 04: 

dados do pagante CPF/CNPJ – Tipo de receita: CUSTAS JUDICIAIS/TAXA 

JUDICIÁRIA – preencha os valores à recolher – GERAR GUIA. O sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73303 Nr: 858-66.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA SUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação e do Provimento n.º 41/2016, Art. 1.209 da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

da parte Autora, bem como a autarquia Demandada para querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89411 Nr: 1240-20.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLERSON CARLOS MONTEIRO 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:MT 15561

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, bem como 

do Art. 2º, II da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado constituído à ref. 55, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço atualizado do denunciado 

possibilitando assim a sua intimação acerca da solenidade designada nos 

autos, tendo em vista que a Sra. Oficiala de Justiça não o localizou no 

endereço declinado nos autos, consoante certificado à ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71166 Nr: 450-12.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por JUAREZ RIBEIRO DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença pela r. decisão de FL. 215.

 A parte executada devidamente intimada nada requereu, consoante 

certificado à fl. 218.

Expedido o RPV e o precatório às fl. 220/221.

 Petitório da parte exequente de fl. 225, apresentando a conta para 

levantamento.

 Depositado os valores a título de honorários advocatícios á fl. 229, sendo 

vinculado ao presente feito às fls. 230/232.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Sem delongas, verifico que foram depositados à fl. 229, os valores 

referentes aos honorários advocatícios, sendo pelo douto advogado 

requerido o respectivo levantamento à fl. 225.

1) Isto posto, tendo em vista que os valores já foram vinculados ao 

presente feito, conforme fls. 230/232, DEFIRO o levantamento dos 

referidos valores de fl. 229 em favor da parte exequente, por meio de 

alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta informada à 

fl. 225.

 2) Ademais, AGUARDE-SE o prazo do precatório de fl. 220.

 3) Transcorrido o prazo do precatório e sendo realizado o depósito dos 

valores do beneficiário, PROMOVA-SE a vinculação dos valores e 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

devendo a transferência ser realizada na conta indicada no petitório de fl. 

225, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para receber e 

dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 20.

4) Após, INTIME-SE a parte exequente, em 10 dias, para requerer o que 

entender de direito.

 5) Decorrido o prazo indicado, sem qualquer manifestação, VENHA-ME o 

processo concluso para sentença de extinção.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, 04 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82644 Nr: 748-62.2017.811.0096

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZAGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, EDUARDO ZAGANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Art.1.238 da CNGC e Art. 30 da 

Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono de modo a suspender os presentes autos na forma requerida à 

ref.46. No mais promovo a INTIMAÇÃO do Advogado do Requerente 

acerca da referida suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 3505-58.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, bem como 

da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à testemunha de Defesa MARCOS GOMES DOSANTOS 

não localizada pelo meirinho, confome carta precatória juntada à ref. 109.

Comarca de Itiquira

Portaria

PORTARIA Nº 07/2020/ADM

 O Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Estabelecer a escala de plantão dos servidores da Justiça desta 

Comarca, para o mês de ABRIL de 2020.

 ESCRIVANIA

 Oficial de Justiça

 Juiz(a)

 04 e 05 de abril

Fabiula Ribeiro de Moura, técnica judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca Pedra Preta-MT

Dr. Marcio Rogério Martins

Fones (66) 8439-5407 ou 8445-1656 ou (66)99969-3384

 09 a 12 de abril

Juarez Vieira da Silva – Técnico Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca de Itiquira

 Dr. Rafael Siman Carvalho – Assessora Joanice: 67 99913-266

 18 e 19 de abril

Robson da Silva Souza- técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca de Guiratinga-MT – Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli - assessora 

KAREN (66) 9-9966-7441

20 e 21 de abril

Fabiula Ribeiro de Moura, técnica judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca de Guiratinga-MT – Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli - assessora 

KAREN (66) 9-9966-7441

25 e 26 de abril

Fabiula Ribeiro de Moura, técnica judiciário, fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

Comarca de Alto Garças

 Dra. Angela Maria Janczeski Goes – 66 99959-4264

 *Plantão de Informática do TJ: 65 99604-3504

 Itiquira/MT, 19 de Março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Considerando o artigo 316, do Código de Processo Penal, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que aduz:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, 

de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

 Dessa forma, considerando a gravidade em concreto do crime imputado 

e, especialmente que o réu já foi sentenciado pelo Tribunal do Júri, sendo 

condenado a uma pena de 19 anos de reclusão, bem como já apresentou 

o recurso de apelação e as contrarrazões ao recurso, REMETA-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observando a Sra. Gestora as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43888 Nr: 828-73.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Santos de Lima, Alysson Mayke 

Camargo, Eulania Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO 

OLIVEIRA - OAB:26452/O, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135/MT

 Considerando o artigo 316, do Código de Processo Penal, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que aduz:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, 

de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

 Dessa forma, considerando a gravidade em concreto do crime imputado 

e, especialmente a folha de antecedentes que os réus possuem, 

ostentando a prática de diversos outros crimes, é imprescindível a 

segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública e para evitar 

a reiteração criminosa.

 Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da 

prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou 

a segregação cautelar dos denunciados, mantenho-as.

Ademais, diante da apresentação do recurso de apelação, bem como as 

contrarrazões ao recurso, REMETA-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, observando a Sra. Gestora as formalidades legais.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64647 Nr: 1306-76.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO - OAB:6.435/MT

 Vistos;

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Antônio Rodrigues Assis a fim de apurar a 

responsabilidade criminal do denunciado pelos crimes previstos no artigo 

121, §2º, incisos II e VI, na forma do §2º-A, I e II, e artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal c/c artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma do 

artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em cumprimento as novas determinações, esculpidas pela Lei 13.964/19, a 

qual acrescentou no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo 

Penal, a obrigatoriedade das revisões das prisões provisórias 

trimestralmente, passo a reanalisar a prisão a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva.

Mantenho a prisão preventiva do denunciado, uma vez que NÃO há 

excesso de prazo de segregação cautelar, bem como porque os fatos 

permanecem inalterados, subsistindo as razões iniciais que 

fundamentaram a decisão que decretou a segregação cautelar do 

denunciado, tais como a gravidade em concreto do crime (tentativa de 

feminicídio), e ainda a necessidade de assegurar a incolumidade física e 

psíquica da pretensa vítima.

 Em tempo, diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em 

caráter temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

foram suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada 

(26/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 08 de maio de 2020, às 

13h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 17 de março de 2020.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - RO3598 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000808-97.2019.8.11.0047. AUTOR(A): K. J. D. S. 

S. REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por KAIO JUSCELINO DA SILVA SANTOS, 

representado por sua genitora LEUDIMAR RITA DA SILVA, em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. Partes qualificadas no feito. Inicial 

recebida no ID 26997779, oportunidade em que foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A tentativa de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo acostado ao ID 28499893. Contestação 

aportada ao ID 29361143. A parte autora, no ID 29715937, sustenta que a 

contestação apresentada, a despeito do certificado no ID 29632667, é 

intempestiva. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Da 

análise do carreado ao feito, verifica-se que o prazo para a interposição 

de contestação pela parte demandada iniciou-se em 28/01/2020, 

consoante termo de audiência de conciliação de ID 28499893. Destarte, 

considerando que na contagem dos prazos processuais computam-se 

somente os dias úteis, excluindo-se o dia de começo e incluindo o dia do 

vencimento (arts. 219 e 224 do CPC), o prazo fatal para contestação seria 

o dia 18/02/2020. Nesse prisma, uma vez que a contestação foi oferecida 

em 18/02/2020, resta caracterizada a sua tempestividade, conforme o 

certificado no ID 29632667. Desta feita, não prospera a intempestividade 

alegada no ID 29715931. DISPOSITIVO. Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à 

contestação. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000145-17.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS COSTA OAB - 045.562.191-83 

(PROCURADOR)

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000145-17.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

ANGELICA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS PROCURADOR: 

ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Vistos etc. Despacho->Mero 

Expediente. Considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 

de março de 2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período de 

20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), necessária a 

readequação da pauta. Desta feita, CANCELO a solenidade anteriormente 

aprazada. Em tempo, consigno que a audiência será redesignada em 

momento oportuno. Jauru – MT, 19 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO OAB - MT15265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000186-18.2019.8.11.0047. AUTOR(A): NAIR 

MARQUES DE ARRUDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando o teor da 

PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que institui o 

regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta feita, CANCELO 

a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno que a audiência 

será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-89.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA CAETANO LOREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000621-89.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

VICENTINA CAETANO LOREDO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando o teor da 

PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que institui o 

regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta feita, CANCELO 

a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno que a audiência 

será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE ELIZIARIO DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000456-42.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARLETE 

ELIZIARIO DA SILVA MIRANDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. 

Considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 

20/04/2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), necessária a readequação 

da pauta. Desta feita, CANCELO a solenidade anteriormente aprazada. Em 

tempo, consigno que a audiência será redesignada em momento oportuno. 

Jauru – MT, 19 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-33.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000670-33.2019.8.11.0047. AUTOR(A): ELADIO 

DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando o teor da 

PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que institui o 

regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta feita, CANCELO 

a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno que a audiência 

será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-59.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000429-59.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

RAIMUNDO RODRIGUES DE AQUINO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando 

o teor da PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que 

institui o regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta 

feita, CANCELO a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno 

que a audiência será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1841-42.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paulino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição de ref.: 83 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. REMETER os autos ao presentante do Ministério Público para que se 

manifeste, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 19 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 87-70.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor do termo de acordo de ref.: 113 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. REMETER os autos ao presentante do Ministério Público para que se 

manifeste, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 19 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13320 Nr: 325-02.2010.811.0047
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Nunes da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por EDNALVA 

NUNES DA MOTA em face o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito.

Requerido o cumprimento da sentença pela exequente (fls. 203/205).

Intimada a autarquia, esta manifestou concordância com os cálculos (fls. 

207-v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DISPOSITIVO

Depreende-se dos autos que a procuração outorgada pela exequente (fl. 

16), padece de defeito. Explico.

Sendo a parte analfabeta, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

judicial condicionada à existência de instrumento público, ou assinatura a 

rogo SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, nos termos dos art. 654 

e art. 595 do Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ante o exposto, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acostar aos autos o instrumento de procuração da exequente, de acordo 

com ao art. 595 do Código Civil, visto que a juntada (fl. 16) não atende o 

exigido pela lei. Com a regularização, volte-me os autos conclusos, para 

homologação do cálculo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13415 Nr: 420-32.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Xavier de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por SILVANI XAVIER 

DE ALMEIDA em face o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito.

Requerido o cumprimento da sentença pela exequente (fls. 194/198).

Intimada a autarquia, esta manifestou concordância com os cálculos (fls. 

200-v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DISPOSITIVO

Depreende-se dos autos que a procuração outorgada pela exequente (fl. 

14), padece de defeito. Explico.

Sendo a parte analfabeta, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

judicial condicionada à existência de instrumento público, ou assinatura a 

rogo SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, nos termos dos art. 654 

e art. 595 do Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ante o exposto, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acostar aos autos o instrumento de procuração da exequente, de acordo 

com ao art. 595 do Código Civil, visto que a juntada (fl. 14) não atende o 

exigido pela lei. Com a regularização, volte-me os autos conclusos, para 

homologação do cálculo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32046 Nr: 873-22.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Alves Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por LINDAURA 

ALVES RODRIGUES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Às (fls. 133/134) a nova causídica constituída pela parte exequente 

informa sobre a destituição do antigo advogado, bem como requer a 

habilitação nos autos, juntando procuração (fl. 135).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DISPOSITIVO

Depreende-se dos autos que a procuração outorgada pela exequente (fl. 

135) padece de defeito. Explico.

Sendo a parte analfabeta, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

judicial condicionada à existência de instrumento público, ou assinatura a 

rogo SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, nos termos dos art. 654 

e art. 595 do Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INTIME-SE a nova advogada constituída para, no prazo de 

5 (cinco) dias, acostar aos autos o instrumento de procuração da 

exequente, de acordo com ao art. 595 do Código Civil, visto que a juntada 

não preenche o exigido pela lei. Com a regularização, volte-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-39.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

JULIANA ELIZIARIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000118-39.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE PEDRO DE MIRANDA, 

JULIANA ELIZIARIO DE MIRANDA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 
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Visto etc. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM 

DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS proposto por 

JOSÉ PEDRO DE MIRANDA e JULIANA ELIZIÁRIO DE MIRANDA em face de 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A e LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. 

A demanda foi julgada parcialmente procedente (id. 11820099), tendo sido 

apresentado recurso inominado, porém a sentença foi mantida (id. 

25608307), transitando em julgado (id. 25608308). A requerida 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A informa que já houve o pagamento voluntário do 

débito pela corré (id. 26938983). DISPOSITIVO Ante o exposto, intimem-se 

os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito. Decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru, 18 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000555-12.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000555-12.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA MACHADO EXECUTADO: 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por RONALDO NOGUEIRA MACHADO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Atendida a solicitação do despacho 

(ID 23485609), o exequente aportou nos autos comprovante de residência 

(IDs 24881167 e 24970929). Pois bem. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Ademais, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do 

trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000527-44.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000527-44.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Atendida a solicitação do despacho (ID 24317351), o exequente aportou 

nos autos comprovante de residência (IDs 24881167 e 24881168). Pois 

bem. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000236-44.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SCARANTE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000236-44.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: AMANDA SCARANTE LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

AMANDA SCARANTE LOPES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000529-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000529-14.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-74.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000525-74.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000060-31.2020.8.11.0047. AUTOR: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O exequente requer 

a desistência da demanda, tendo em vista que fez a distribuição com a 

classe judicial equivocada, bem como esclarece que já realizou a 

d i s t r i b u i ç ã o  c o r r e t a m e n t e  d a  e x e c u ç ã o  s o b  o  n . 

1000062-98.2020.811.0047 (ID 29044967). FUNDAMENTO. DECIDO. 

Depreende-se que o autor requer a desistência da presente ação, ante o 

equívoco da classe no momento da distribuição. Nesse viés, a desistência 

do autor, a extinção dos autos é a necessária medida de direito. 

DISPOSITIVO Posto isso, na forma do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência pleiteada pela parte exequente e, por conseguinte, declaro a 

extinção do feito, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru- MT, 3 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000530-96.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000530-96.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000526-59.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000526-59.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000750-94.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000750-94.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-68.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MT25160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000064-68.2020.8.11.0047. REQUERENTE: VANESSA RESENDE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-33.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000034-33.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AMADOR CONTIERI (EXECUTADO)

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010156-59.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP EXECUTADO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa e, porque não localizados bens através dos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica para 

atingir o patrimônio/bens dos sócios, sendo determinado a 

instauração/processamento, cabível no cumprimento de sentença, e a 

citação/intimação do sócio mencionado – RENATO AMADOR CONTIERI, 

NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 124.818.498-09, RG/RNE:15833138-2 

- SP, RESIDENTE À RUA CORONEL GUSTAVO SANTIAGO, 86, AP 142, 

VILA ZILDA, SAO PAULO - SP, CEP 03069-030 - para, querendo, 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, 

deixando o prazo transcorrer in albis. A parte exequente pugnou pela 

realização da penhora on line, em nome de Renato Amador Contieri, após 

a realização da desconsideração da personalidade jurídica. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente. 

Transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á à execução/cumprimento de sentença. A parte 

devedora/executada foi intimada para pagamento e deixou o prazo de 15 

(quinze) dias transcorrer in albis, assim como as tentativas de 

constrição/penhora de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

retornaram negativas pela ausência de patrimônio disponível, sendo 

possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que, de 

alguma forma, torne-se obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores – Lei n. 8.078/90, art. 28, § 5º. Senão 

vejamos: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONIDADE JURÍDICA 

PROMOVIDO POR MASSA FALIDA – Decisão de procedência – Pretensão 

recursal à nulidade e reforma – Impropriedade – Argumentos recursais 

que apenas reiteram matéria fático-jurídica objeto de julgamentos em 

primeiro e segundo grau – Confirmação de abuso da personalidade 

jurídica, desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Sociedades 

constituídas para o fim de blindar patrimônios, causando prejuízos a 

inúmeros credores – Iter percorrido pela massa falida e por seus sócios 

bem demonstrado nos autos – Ausência de apresentação de um mínimo 

de elementos probatórios a desconstituir a conclusão judicial – Recurso 

não provido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 

21404563920188260000 SP 2140456-39.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo 

Negrão, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 19/02/2019). É possível a 

desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, e “caput” 

e § 5º, da Lei n. 8.078/90, na hipótese em que comprovada a insolvência 

da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento 

situado em situações nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica 

ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a 

toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Isso posto, 

DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, 

DETERMINO que adicione RENATO AMADOR CONTIERI no polo passivo. 

Ademais, com relação ao pedido de penhora on line, DEFIRO-O para o fim 

de DETERMINAR/REALIZAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente de RENATO AMADOR CONTIERI, inscrito 

no CPF n. 124.818.498-09, RG/RNE:15833138-2, estabelecendo como 

valor limite a ser penhorado a quantia necessária para liquidação total do 

débito. A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do 

NCPC, assim como com o procedimento detalhado na CNGC, art. 512, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete - CNGC, § 2°, do art. 

512 -; b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios - CNGC, § 3°, do art. 512 -, cabendo à Secretaria 

a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação 

do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio 

de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: I) as quantias tornadas indisponíveis são 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 561 de 654



impenhoráveis; II) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, I e II, do CPC, rejeitada a 

manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de 

lavratura de termo, devendo ser providenciada a transferência do 

montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais - § 5º, do art. 854, do 

CPC. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, "c" 

anterior - art. 854, § 3°, II, do NCPC. Por fim, certificado o decurso do prazo 

para que a parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade 

levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME a parte 

autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente. CUMPRA. Às 

providências. Jauru-MT, 02 de outubro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-66.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nominato Carlos Borges (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000101-66.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RENILDO ERNESTO DE 

OLIVEIRA, FELLYPE GARCIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOMINATO 

CARLOS BORGES Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando 

o teor da PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que 

institui o regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta 

feita, CANCELO a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno 

que a audiência será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-16.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA DE ABREU OAB - 594.156.301-91 (REPRESENTANTE)

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000158-16.2020.8.11.0047. REPRESENTANTE: ROSANA COSTA DE 

ABREU REQUERIDO: MUNICIPIO DE JAURU, ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Consoante o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 9, a 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT é a responsável por processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Nesse prisma, a 

Portaria n. 29/2019-CM autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT (Art. 1º da Portaria n. 29/2019-CM). Destarte, uma vez que o 

caso em tela amolda-se ao disposto no art. 1º da Portaria n. 29/2019-CM, 

em atenção à competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 

TJ-MT/OE, necessária a redistribuição da presente. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, declaro a incompetência deste juízo para o processamento e 

julgamento da ação, determinando o encaminhamento dos autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. 

Proceda-se à devida redistribuição. Cumpra-se, observando-se o fluxo 

estabelecido na Portaria CGJ n. 129, de 29 de outubro de 2019. 

Providencie-se e expeça-se o necessário. Às providências. Jauru/MT, 19 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-66.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nominato Carlos Borges (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000101-66.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RENILDO ERNESTO DE 

OLIVEIRA, FELLYPE GARCIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOMINATO 

CARLOS BORGES Vistos etc. Despacho->Mero Expediente. Considerando 

o teor da PORTARIA-CONJUNTA N.249, de 18 de março de 2020, que 

institui o regime obrigatório de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), necessária a readequação da pauta. Desta 

feita, CANCELO a solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno 

que a audiência será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 19 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000432-14.2019.8.11.0047. REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 

9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a 

existência dano irreparável com a eventual execução provisória. Intime-se 

o recorrido para apresentar contrarrazões; após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Jauru – MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AMADOR CONTIERI (EXECUTADO)
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IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010156-59.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP EXECUTADO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa e, porque não localizados bens através dos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica para 

atingir o patrimônio/bens dos sócios, sendo determinado a 

instauração/processamento, cabível no cumprimento de sentença, e a 

citação/intimação do sócio mencionado – RENATO AMADOR CONTIERI, 

NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 124.818.498-09, RG/RNE:15833138-2 

- SP, RESIDENTE À RUA CORONEL GUSTAVO SANTIAGO, 86, AP 142, 

VILA ZILDA, SAO PAULO - SP, CEP 03069-030 - para, querendo, 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, 

deixando o prazo transcorrer in albis. A parte exequente pugnou pela 

realização da penhora on line, em nome de Renato Amador Contieri, após 

a realização da desconsideração da personalidade jurídica. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente. 

Transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á à execução/cumprimento de sentença. A parte 

devedora/executada foi intimada para pagamento e deixou o prazo de 15 

(quinze) dias transcorrer in albis, assim como as tentativas de 

constrição/penhora de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

retornaram negativas pela ausência de patrimônio disponível, sendo 

possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que, de 

alguma forma, torne-se obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores – Lei n. 8.078/90, art. 28, § 5º. Senão 

vejamos: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONIDADE JURÍDICA 

PROMOVIDO POR MASSA FALIDA – Decisão de procedência – Pretensão 

recursal à nulidade e reforma – Impropriedade – Argumentos recursais 

que apenas reiteram matéria fático-jurídica objeto de julgamentos em 

primeiro e segundo grau – Confirmação de abuso da personalidade 

jurídica, desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Sociedades 

constituídas para o fim de blindar patrimônios, causando prejuízos a 

inúmeros credores – Iter percorrido pela massa falida e por seus sócios 

bem demonstrado nos autos – Ausência de apresentação de um mínimo 

de elementos probatórios a desconstituir a conclusão judicial – Recurso 

não provido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 

21404563920188260000 SP 2140456-39.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo 

Negrão, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 19/02/2019). É possível a 

desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, e “caput” 

e § 5º, da Lei n. 8.078/90, na hipótese em que comprovada a insolvência 

da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento 

situado em situações nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica 

ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a 

toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Isso posto, 

DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, 

DETERMINO que adicione RENATO AMADOR CONTIERI no polo passivo. 

Ademais, com relação ao pedido de penhora on line, DEFIRO-O para o fim 

de DETERMINAR/REALIZAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente de RENATO AMADOR CONTIERI, inscrito 

no CPF n. 124.818.498-09, RG/RNE:15833138-2, estabelecendo como 

valor limite a ser penhorado a quantia necessária para liquidação total do 

débito. A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do 

NCPC, assim como com o procedimento detalhado na CNGC, art. 512, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete - CNGC, § 2°, do art. 

512 -; b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios - CNGC, § 3°, do art. 512 -, cabendo à Secretaria 

a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação 

do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio 

de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: I) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, I e II, do CPC, rejeitada a 

manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de 

lavratura de termo, devendo ser providenciada a transferência do 

montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais - § 5º, do art. 854, do 

CPC. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, "c" 

anterior - art. 854, § 3°, II, do NCPC. Por fim, certificado o decurso do prazo 

para que a parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade 

levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME a parte 

autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente. CUMPRA. Às 

providências. Jauru-MT, 02 de outubro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AMADOR CONTIERI (EXECUTADO)

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010156-59.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP EXECUTADO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 

RENATO AMADOR CONTIERI Vistos, etc. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Abandono da causa Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP 

em face de IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e RENATO 

AMADOR CONTIERI, partes qualificadas nos autos. O Juízo julgou 

procedente a pretensão inicial (id. 5388952). Foi dado início ao 

cumprimento de sentença (id. 5388994). As tentativas de satisfação do 

débito restaram infrutíferas (id. 11295282/ 11453119/ 17037110). Houve o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juízo 

deferido de determinada a citação do sócio (id. 17599492). O AR voltou 

sem manifestação do executado (id. 18512403). O bloquei BACEN de bens 

do sócio restou negativo (id. 24694549). O exequente foi intimado para 

manifestar o que entendesse de direito (id. 24764628), sob pena de 

arquivamento. O prazo transcorreu in albis (id. 27483514). Pois bem. 

Sabe-se que nos Juizados Especiais prescinde de intimação pessoal das 

partes para a extinção dos feitos, caso ocorra algumas das situações 

elencadas no art.485 do CPC, senão vejamos: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Destaquei Assim, tendo por base o diálogo das fontes, à luz 

do que preconiza o Código de Processo Civil, afere-se que houve o 

abandono da causa, conforme art. 485, III, do diploma legal supracitado. 

Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 
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EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS 

AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR MAIS 

DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. 

Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal 

resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de José 

Renato Marche, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento 

nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 000001668199681600670 PR 

0000016-68.1996.8.16.0067/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 05/05/2017, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 08/05/2017) Negritei Dessa forma, cabível a extinção do feito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 51, 

§1° c/c 485, III do CPC. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 

da Lei n° 9099/95. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 19 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49082 Nr: 1454-61.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA C BENTO 

- OAB:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da douta causidica Claudia G C 

Bento de to teor da r. sentença proferida nos autos via Dje. Posto isso, 

ausente impedimento ou ilegalidade, HOMOLOGO, para que dela surtam os 

efeitos legais, nos termos do art. 74, caput e parágrafo único e, por 

consequência DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54, 55 e 87 e art. 3°, IV, da Lei Estadual n. 7.60/2001.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-16.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA DE ABREU OAB - 594.156.301-91 (REPRESENTANTE)

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000158-16.2020.8.11.0047. REPRESENTANTE: ROSANA COSTA DE 

ABREU REQUERIDO: MUNICIPIO DE JAURU, ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Consoante o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 9, a 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT é a responsável por processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Nesse prisma, a 

Portaria n. 29/2019-CM autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT (Art. 1º da Portaria n. 29/2019-CM). Destarte, uma vez que o 

caso em tela amolda-se ao disposto no art. 1º da Portaria n. 29/2019-CM, 

em atenção à competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 

TJ-MT/OE, necessária a redistribuição da presente. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, declaro a incompetência deste juízo para o processamento e 

julgamento da ação, determinando o encaminhamento dos autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. 

Proceda-se à devida redistribuição. Cumpra-se, observando-se o fluxo 

estabelecido na Portaria CGJ n. 129, de 29 de outubro de 2019. 

Providencie-se e expeça-se o necessário. Às providências. Jauru/MT, 19 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os presentes autos para intimar as 

partes para se manifestarem no que é de direito, a respeito do documento 

juntado, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 551-91.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO CORRAL 

OZORES - OAB:67940

 Vistos, etc.

1. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a certidão de 

Ref:106, no prazo de 10 (dez) dias, por se tratar de Meta 02, requerendo 

o que entender oportuno, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31708 Nr: 1013-48.2016.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ACDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luiza Dourado 

Garcia - OAB:23995

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.616, 1.566, inciso IV, 

1.634, inciso I, do Código Civil e 229 da Constituição Federal, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento de pensão alimentícia em favor da autora no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, pensão 

esta devida a partir da citação do requerido na presente ação.3.2. Deixo 

de condenar a parte requerida em verbas de sucumbência por ser 

beneficiário da gratuidade da justiça. 3.3. Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.3.4. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 1795-55.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal e artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, para decretar o 

divórcio de IVONE SANTOS DE LIMA DA SILVA e CLEOMAR LODOVINO 

DE ALMEIDA DA SILVA, e ao mesmo tempo a parte autora voltará a usar o 

nome de solteira, ou seja, IVONE SANTOS DE LIMA. Condeno, ainda, o 

requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor do menor no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente, 

pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação.3.2. 

Expeça-se, após o trânsito em julgado, mandado de averbação ao registro 

civil competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os auspícios 

da Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de 

Casamento já constando a averbação, para entrega aos requerentes, 

mantendo-se cópia nos autos.3.3. Isento de custas, eis que as partes são 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3.4. Registre-se. Dou esta 

por publicada neste ato, saindo os presentes intimados. Cumpra-se.3.6. 

Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao 

arquivo.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25305 Nr: 1021-93.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO SANTANA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:MT/ 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 49. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25950 Nr: 127-83.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONÍSIO DE CAMPOS, DENIVALDO 

PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 Vistos.

1. Intime-se a(o) advogada(o) de defesa do acusado José Dionísio de 

Campos para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de ser oficiado a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a 

inércia, bem como a nomeação de advogado dativo sob as custas do 

causídico em tela.

2. Cumpra-se com urgência, uma vez se trata de processo de META 2.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 477-37.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDILENE DE SOUZA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Vistos.

1. Intime-se a(o) advogada(o) de defesa do acusado para apresentação 

de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser oficiado 

a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a inércia, bem como a nomeação 

de advogado dativo sob as custas do causídico em tela.

2. Cumpra-se com urgência, uma vez se trata de processo de META 2.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 2215-26.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 17. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38731 Nr: 2442-16.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38904 Nr: 2530-54.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA LOUISE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 17. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38907 Nr: 2532-24.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 2614-55.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 17. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 2615-40.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 230-85.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 30383 Nr: 33-35.2004.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALAQUIAS E CIA LTDA, NIVALDO FERREIRA 

MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud da última declaração de 

imposto de renda dos executados Malaquias e CIA LTDA – CNPJ 

02.206.409/0001-94 e Nivaldo Ferreira Malaquias – CPF n° 

330.100.309-59. O resultado da consulta encontra-se em anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud.

 3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 04 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70854 Nr: 21-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMM, SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 1163-06.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 953-23.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA MADEIRAS - EPP, 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Autos n. 953-23.2015.811.0109 (ID. 66461)

Ação Monitória

Autora: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Requerida: FRANCISCO DA SILVA MADEIRAS – EPP.

Vistos.

1. Converto o feito em diligência.

 2. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, junte aos autos 

a memória de cálculo e demonstrativo de débito relacionado à quota n° 

111.1, vez que somente juntou aos autos demonstrativos relacionados à 

quota de n° 246.0 (fls. 11-v a 130).

3. Após, intime-se a defesa da parte requerida para manifestação. Prazo: 

15 (quinze) dias.

4. Por fim, conclusos.

 5. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 16 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72281 Nr: 843-53.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SOMERFLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o beneficio de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (10.05.2017), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 
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sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-69.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000403-69.2019.8.11.0109. REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FABIO CESAR DOS SANTOS Vistos... Analisando 

detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o julgamento 

antecipado da lide, porque há divergência entre as alegações realizadas 

pela parte autora e reclamada, sendo as provas dos autos insuficientes 

para o deslinde da demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo 

que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três) testemunhas que deverão 

comparecer independente de intimação. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos. A fim de comprovar o alegado nos autos, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 01 de junho de 2020, às 08:30 horas. 

Intimem-se as partes para trazerem até no máximo de 03 (três) 

testemunhas para serem ouvidas em audiência, além do depoimento 

pessoal das partes. Caso as partes precisem intimar pelo Juízo suas 

testemunhas, deverão apresentar o rol no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão. Intimem-se as partes pessoalmente para fins 

de depoimento pessoal. Int. Diligências necessárias. Marcelândia, 19 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-31.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEU DE LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam Portaria-Conjunta n. 247/2020, que dispõem 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente aprazada, 

para o dia 04/05/2020 às 08:30hs. MARCELÂNDIA, 17 de março de 2020. 

HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 TELEFONE: 

(66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MEDINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam Portaria-Conjunta n. 247/2020, que dispõem 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente aprazada, 

para o dia 04/05/2020 às 08:45hs. MARCELÂNDIA, 19 de março de 2020. 

HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 TELEFONE: 

(66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-59.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARLI PEREIRA 15190744841 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam Portaria-Conjunta n. 247/2020, que dispõem 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente aprazada, 

para o dia 04/05/2020 às 09:00hs. MARCELÂNDIA, 19 de março de 2020. 

HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 TELEFONE: 

(66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-34.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA CERTIDÃO Certifico que, diante das 

determinações que constam na Portaria-Conjunta n. 247/2020, que 

dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, redesigno à Audiência de Conciliação, anteriormente 

aprazada, para o dia 04/05/2020 às 09:15hs. MARCELÂNDIA, 19 de março 

de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua 

dos Três Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 

TELEFONE: (66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-95.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação para realizar o pagamento 

das taxas e custas anexas pela Contadoria do Juízo no prazo legal, sob 

pena de inscrição de protesto e dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-74.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUCIONE ROBERTO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação para realizar o pagamento 

das taxas e custas anexas pela Contadoria do Juízo no prazo legal, sob 

pena de inscrição de protesto e dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-63.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação para realizar o pagamento 

das taxas e custas anexas pela Contadoria do Juízo no prazo legal, sob 

pena de inscrição de protesto e dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado(a)(s) da parte autora 

para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

agosto de 2019 às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação para realizar o pagamento 

das taxas e custas anexas pela Contadoria do Juízo no prazo legal, sob 

pena de inscrição de protesto e dívida ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 1614-31.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ SCAMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos n. 1614-31.2017.811.0109 (Código: 73723)

Termo circunstanciado

Indiciado: Osmar José Scamparini.

Vítima: A Natureza.

Vistos.

1. Intime-se o advogado para reduzir o número de testemunhas para o 

mínimo constante do artigo 34 da Lei 9.099/95 no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se as 3 (três) primeiras 

testemunhas indicadas à fl. 58.

Diligências necessárias.

Marcelândia, 16 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-49.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HIGNO PIRES ALVES (REQUERENTE)

MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000469-49.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MICHELLE EUGENIA REZENDE 

SILVA, HIGNO PIRES ALVES REQUERIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E 

TURISMO S. A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com danos morais e materiais na qual a Requerente busca 

compelir a Requerida dar cumprimento ao anúncio onde era oferecido 

diárias a partir de 78,00 (setenta e oito reais), a requerente alega que ao 

tentar efetivar a reserva, os valores eram alterados passando a ser de 

283,00 (duzentos e oitenta e três reais). Alega a requerente que entrou 

em contato com a empresa através de atendimento online, onde foi pedido 

o prazo de 72 horas para resolver a situação, e que foi feita reserva de 

carro da empresa localiza, e que solicitaram o usufruto de compensatórias 

no período de 05- 12 de agosto de 2019. Alega que após passar os dias 

de folga solicitado, a requerida entrou em contanto onde informou ao 

requerente as ofertas anunciadas as quais o requerente teve acesso 

através de anúncio se tratava de bug no sistema, e que disponibilizariam 

uma diária no valor anunciado. Em audiência de conciliação foram 

ofertadas os beneficio, mas está restou inexitosa. Em contestação a 

requerida alega que a oferta se trata de um erro sistêmico foi veiculada no 

sítio eletrônico, e que após verificações internas com o setor responsável, 

foi identificada uma falha sistema decorrente de um “bug” no site da 

Requerida, contudo para atender ao desejo de viagem dos Requerentes 

foi disponibilizada a compra de 1 (uma) diária no valor anunciado, o que 

não foi aceito pelos Requerentes. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Vale trazer à colação, nota que ilustra o conteúdo 

do artigo trazida nos “Comentários ao Código Civil e Legislação Civil em 

Vigor, Theotonio Negrão, 32ª ed., Saraiva., p. 890”, nos seguintes termos: 

“O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Boa-Fé, que deve vigorar nas 

relações de consumo desde a fase pré contratual, obrigando o fornecedor 

a cumprir o prometido em sua propaganda. No entanto, não se pode 

obrigar o fornecedor a vender mercadoria pelo preço anunciado, se não 

se vislumbra a existência de dolo, mas sim de evidente erro na 

informação, denunciado pela grande desproporção entre o preço real do 

equipamento e o anunciado. A boa fé que se exige do fornecedor também 

é exigida do consumidor”. Não se vislumbra cabível, portanto, obrigar a 

Requerida a cumprir com oferta veiculada equivocadamente quando, 

objetivamente, é apurável a presença de erro que impossibilita o 

cumprimento do ajuste, denotando-se assim, que em qualquer relação 

obrigacional, inclusive na seara consumerista, é exigível a boa fé de 

ambos os envolvidos. Evidentemente, não se busca apenar o consumidor 

que seduzido pela oferta (embora equivocada) tentou efetuar a compra 

nas condições constantes no anúncio. Todavia, não se pode chegar ao 

absurdo de, sob o argumento de que a oferta é vinculante, compelir o 

anunciante a arcar com a proposta, haja vista as informações prestadas 

site e a evidente discrepância de valores entre o produto desejado e o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 569 de 654



preço real, bem como a retratação da fornecedora. Neste sentido, 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que 

julgou procedente ação de obrigação de fazer. Propaganda veiculada em 

jornal que oferece veículo automotor por preço incompatível com o real de 

mercado. Erro grosseiro e escusável, que não configura oferta 

vinculativa. Discrepância que permite concluir pela inexistência de dolo ou 

má-fé por parte da fornecedora, e que a desobriga ao cumprimento do 

artigo do Código de Defesa do Consumidor. Prevalência dos princípios da 

boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Autor qualificado 

como comerciante, e que certamente tem a exata noção de que o veículo 

que pretende adquirir tem preço de mercado consideravelmente superior 

ao que deseja pagar. Ação julgada improcedente. Sentença reformada.” 

(Apelação nº 0043514-51.2010.8.26.0002, Rel. Des. MARIO A. SILVEIRA, 

33ª Câm., j. 01/10/12). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO 

NA .BLACK FRIDAY COMPRA FEITA PELA INTERNET. PAR DE TÊNIS. 

ERRO GROSSEIRO NO ANÚNCIO DA OFERTA. VALOR MUITO ABAIXO DO 

PREÇO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA PECULIAR NO 

CASO CONCRETO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA. BEM NÃO 

ESSENCIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL ANTE A FALHA NO SISTEMA. 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA E RETRATAÇÃO DA RECORRIDA ANTES DA 

EFETIVAÇÃO DA COMPRA. OFERECIMENTO DE VALE-COMPRAS COM 

DESCONTO DE 30% NA AQUISIÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS COMO 

FORMA DE COMPENSAÇÃO AOS DANOS SOFRIDOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO QUE NÃO 

ENSEJA REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E .DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0004239- 2.2017.8.16.0056 - Cambé - Rel.: Juíza Maria 

Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 08.02.2018) Neste 

sentido, da análise dos autos verifica-se que a propaganda é 

flagrantemente equivocada, haja vista que o valor apresentado se mostra 

irrisório em referência ao valor de mercado do produto. Ante o exposto, 

julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. 

Marcelândia/MT, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVIANO FRANCISCO OAB - SP138605 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000179-34.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ANGELA MARTINIS 

REQUERIDO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, 

etc. Relatório. Alega Requerente que adquiriu, em 02/12/2005, através de 

contrato de doação, oriundo de ação de marketing da Requerida na 

divulgação do empreendimento imobiliário , um imóvel no empreendimento 

da Requerida e que ficou em atraso com os encargos pelo período de 2 

(dois) meses – janeiro e fevereiro – em 2016, solicitando no mês seguinte 

o valor do débito e regularizar sua situação e que na segunda solicitação 

foi enviado demonstrativo que somava outros débitos já adimplidos pela 

Requerente, de meses anteriores. Posterior a esta ocorrência, a 

Requerida passou a informar a Requerente que esta já havia perdido o lote 

objeto do contrato de doação, e, portanto, não havia débito nenhum a 

regularizar perante a Requerida. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. PRELIMINARES - DA PRESCRIÇÃO. Não há que se falar 

em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por 

se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da Requerida, 

uma vez que resta comprovado a previsão contratual de revogação da 

doação com atraso ultrapassado de 90 dias, conforme faz prova 

Id.21279548, a requerente tinha ciência da referida previsão contratual. 

Inexiste nos autos a demonstração de que a requerente não tinha ciência 

de tal previsão Constante no contrato o qual se encontra devidamente 

assinado comprova a relação jurídica entre as partes. As alegações da 

Requerente não prosperam, pois, de fato deixou de cumprir com o 

encargo que lhe foi atribuído em virtude de doação que recebera da 

Requerida. Afirma que não teria havido notificação, ante a analise na 

espécie não subsiste ante a análise dos documentos acostados nos 

autos. Neste passo, a revogação da doação onerosa por inexecução do 

encargo ocorre desde que haja mora, podendo essa resultar na 

revogação da doação por parte da Requerida. Apenas não haverá mora 

caso fique caracterizado a ocorrência de forca maior, que definitivamente, 

não é o caso dos autos. Ante o exposto, opino pela improcedência da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-69.2017.8.11.0109
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010022-69.2017.8.11.0109. REQUERENTE: SILVANO PRAGE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. No caso sub judice, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. Conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A 

parte reclamante alega que a cobrança realizada pela reclamada é 

indevida, alegando ter direito a danos morais. Incumbe à Reclamada provar 

a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Nesse sentido, a parte reclamada em contestação apresentou telas 

sistêmicas com detalhamento do cadastro, usos dos serviços telefônico, 

histórico de pagamento, bem como, contrato impresso assinado pela parte 

autora acompanhado dos documentos pessoais, prova suficiente que 

justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o Tribunal 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde consta e comprovam 

a relação jurídica, encartou aos autos áudio autorizando a habilitação da 

linha telefônica, bem com detalhamento dos usos dos serviços, 

demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o entendimento da 

Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, restou 

preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças do reclamado. Diante, deste contexto há que se adotarem 

medidas para que ações temerárias não sejam propostas e desse modo o 

Judiciário possa atender as demandas da sociedade de forma justa. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de relação 

jurídica. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

Considerando que a parte Requerida comprovou a origem do débito que foi 
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negativo, faz jus ao pagamento. Com relação ao pedido de danos morais, 

entendo que os requisitos não se fazem presentes, razão pela qual não 

merecem acolhimento. DISPOSITIVO Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 104,01 (cento e quatro reais e um 

centavos), cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação; Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000680-85.2019.8.11.0109. REQUERENTE: BERENICE LUIZA SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. 

O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência de débitos com o requerido. 

Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção de prova 

negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. A parte Autora, em síntese, sustenta que a 

negativação inserida em seu nome pela Reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, desconhecendo a origem do débito no 

valor de R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos). A parte 

Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois 

as telas por ela colacionadas demonstram que o débito negativado provém 

da linha telefônica n. (065) 99717-5270, habilitada em 18/07/2018, de 

titularidade da Reclamante. A Reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas 

que informam diversos pagamentos realizados para aquela conta (agosto 

a outubro de 2018). Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

Há, também, o registro de inadimplência da Reclamante para o período de 

novembro de 2018 a janeiro de 2019, cuja soma das faturas corresponde 

ao valor negativado. Todos esses elementos demonstram a relação 

contratual entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. Não 

se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O 

Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não 

aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a 

assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, 

demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se 

pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a 

Reclamada. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE 

PAGAMENTOS – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte 

Autora nega a relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que 

ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

Contudo, em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico 

de utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do 

autor, situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço 

constante nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. 

Assim, resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, 

razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando 

o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os 

pedidos constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora 

alega na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não 

juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a 

parte autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a 

parte autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que 

não pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte 

que alterou a verdade em Juízo. Manutenção da sentença de 

improcedência pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e 

improvido. (PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 
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livre exercício do direito constitucional de ação. Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas 

e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000417-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000417-53.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento e decido. Aduz 

a reclamante que vem sofrendo cobrança indevida da reclamada, por uma 

dívida que não fez, e nem assinou nenhum contrato, motivo pelo qual 

requer a restituição do valor que está sendo cobrado indevidamente, bem 

como indenização por danos morais. No mérito, a reclamada afirmou que a 

cobrança é devida, uma vez que decorre da contratação de cartão 

“CALCARD” pelo requerente através do sistema eletrônico com 

reconhecimento Biometria Facial, bem como que no momento da 

contratação apresentou seu documento pessoal de identificação. Alega 

que no dia 25/04/2018 o requerente realizou compras parcelas e deixou 

de efetuar o pagamento de suas faturas, conforme faturas anexadas à 

contestação. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a 

cobrança apontada pela parte autora efetivamente decorre das faturas 

dos meses de setembro e outubro de 2016, referentes à utilização dos 

serviços no período de 10/05/2018 a 10/08/. Embora o reclamante afirme 

que não possui relação contratual e que não teria débitos com a 

reclamada, esta deixou de produzir provas em tal sentido, como o 

comprovante de pagamento, ônus que lhe incumbia, tampouco apresentou 

motivos satisfatórios e suficientes porque não o fez. Diante do exposto, 

ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. 

Assim, não há que se falar em dano moral ou declaração da inexistência 

do débito. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-26.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE CASSIA SILVA THIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000380-26.2019.8.11.0109. REQUERENTE: FERNANDA DE CASSIA 

SILVA THIS REQUERIDO: ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO Vistos, etc. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95 e Lei n.º 

12.153/09. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial- Cheque, proposta em face de Antônio Gomes da Silva Filho. 

A reclamante alega ser credora do requerido na quantia 16.416,72 ( 

Dezesseis mil Quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) 

valor este já acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários 

advocatícios . Em audiência de conciliação, foi ofertado seus benefícios, 

mas está restou inexitosa. O requerido apresentou Embargos a Execução 

art. 52, IX, “b” da Lei 9.099/95, alegando que o cálculo apresentado pela 

parte exequente apresenta excesso de execução. Pois bem. O titulo 

Extrajudicial- Cheque, juntados aos autos possui o valor de R$ 10.000,00, 

sendo juros legais compensatórios: 1% ao mês (por analogia, Código Civil 

de 2002, art. 406 e Código Tributário Nacional, art. 161, § 1. °). No que se 

refere aos honorários de 20%, a lei 9.099/95 em seu art.55 estabelece 

que em sentença de primeiro grau não condene o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, o 

que não é o caso. Considerando, pois os documentos juntados aos autos 

e o supracitado dispositivo legal, deve ser considerando correto o calculo 

apresentado pelo executado. Sendo certo que o valor devido atualizado 

do dia 10/04/2018 até o dia de hoje 13/08/2019, utilizando os juros legais e 

sem aplicação de honorários corresponde a o valor de R$ 12.351,60 

(doze mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). 

DISPOSITIVO Por tais considerações, considerando o disposto no art. 924, 

inciso III, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução do mérito. 

DETERMINO a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

que por ventura estejam depositados ou penhorados nos autos. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Depois de cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE O 

PROCESSO, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. Analisando o 

feito, denota-se que trata-se de processo executivo e não ação de 

cobrança, razão pela qual determino a NULIDADE DO 

PROCESSO,determinando a intimação da parte exequente para emendar a 

inicial a fim de limitar os juros moratórios em 1% ao mês e sem a incidência 

de honorários advocatícios. Prazo: 10 (dez) dias. Após a emenda da 

inicial, voltem conclusos para análise. Marcelândia, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-23.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SERAFIM FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010092-23.2016.8.11.0109. REQUERENTE: LEONARDO SERAFIM 

FRANCISCO REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos, Etc Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Indenizatória por danos morais e materiais interposta 

pela Reclamante em desfavor do Reclamado, alegando que firmou contrato 

verbal para compra de um veículo Fiat Palio Fire Way 1.0 2016, no importe 

de R$ 39.616,00 (trinta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais). A parte 

alega que negociação ocorreu durante o mês de maio de 2016, onde o 

Requerente e o vendedor da Requerida trocaram e-mails e mensagens 
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pelo aplicativo WhatsApp, onde foi acordado entre as partes que 

Requerente iria entregar seu carro Fiat Uno Mille 1.0, 201 0/2011, pelo 

valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mais a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) como entrada para compra do veículo Fiat Palio e o restante 

seria parcelado. Alega o requerente que no dia combinado para fechar foi 

até da cidade da requerida para concretizar a negociação, onde na 

ocasião foi lhe informado que seu veículo não seria mais envolvido na 

transação pela importância acordada de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e 

somente seria aceito se o Requerente aceitasse em seu veículo o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que foi prontamente recusado, o negócio 

foi cancelado devido à má-fé da Requerida e o Requerente acabou 

perdendo viagem e dias de serviço, pois deslocou-se no meio de semana 

para finalizar a negociação, razão pela qual requer Indenização de danos 

morais e matérias . Em contestação, a Reclamada alega que ocorreu a 

negociação com o Requerente, e que não ouve a oferta do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), mas sim o desfazimento do negócio entre as 

partes, por constatar a impossibilidade de compra do produto veículo, e 

alega que estava em péssimo estado de conservação. FUNDAMENTO E 

DECIDO Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Constata-se devidamente comprovado 

que ocorreu as negociações que antecederam o negócio, conforme se 

pode analisar as conversas anexadas, onde deixa claro a expectativa 

gerada no Requerente, que ao final restou frustrada. Embora a reclamada 

alegue valor gasto com sua estadia e gasto com combustível, deverá ser 

arcado por ele mesmo, pois o negocio só não foi concretizo pois o veículo 

ofertado estava em, mas condições. Sendo assim, tenho que deverá ser 

restituído ao requerente, apenas o correspondente as despesas por ele 

sofridas pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 143,03(cento e 

quarenta e três reais e três centavos) que deverá ser devidamente 

restituído ao requerente, vez que apenas comprovou os gastos tidos com 

a hospedagem. No que tange ao pedido de danos morais, o incidente da 

mera expectativa caracteriza apenas o dano material. Somente afigura-se 

dano moral a dor, o constrangimento e a humilhação intensos e que fujam 

à normalidade, interferindo de forma decisiva no comportamento 

psicológico do indivíduo. Não restaram comprovados os danos morais nos 

termos alegados pelo requerente, isso porque embora alegue que sofreu 

exposição deixou de comprovar o nexo de causalidade que configure o 

dano ora pleiteado. Os transtornos suportados pelo autor em decorrência 

do desfazimento do negócio não caracterizam ofensa à sua honra e 

imagem, não lhe acarretando dor ou constrangimentos excessivos. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural. DETERMINO a restituição ao autor da quantia no valor de 

R$ R$ 143,03(cento e quarenta e três reais e três centavos), 

correspondente as despesas do autor pelo seu deslocamento a título de 

dano material, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da data do efetivo prejuízo - súmula 43 do STJ Deixo de condenar a 

reclamada por danos morais, ante a ausência de comprovação do dano 

sofrido. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e, 

cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença 

acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que 

surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 997-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, WESLEY WAGNER 

VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 INTIMO os réus, por intermédio dos seus advogados, acerca da audiência 

designada para o dia 19/05/2020 às 14:00h, perante o Juízo da Vara 

Criminal de Diamantino/MT (Carta Precatória Código 142414).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72754 Nr: 235-85.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 ABRA-SE vista dos autos a defesa para apresentar os endereços das 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias para continuação do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86442 Nr: 3540-70.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES, 

MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Após tudo cumprido, volvam-me os autos conclusos para a prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76746 Nr: 2360-53.2018.811.0111

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARY RODRIGUES DE ALMEIDA, RENATA 

CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA, RENAN RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino que 

EXPEÇA-SE ALVARÁ EM FAVOR DAS REQUERENTES ANTÔNIA MARY 

RODRIGUES DE ALMEIDA, RENAN RODRIGUES DE ALMEIDA E RENATA 

CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA, autorizando o levantamento do 

saldo trabalhista perante o MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT em nome do “de 

cujus” RICARDO FERNANDO FERNANDES e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 18 de março 

de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 1613-21.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Gabriel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o MP, para no prazo legal, manfestar sobre a 

devolução da CP (ref. 26).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 2247-51.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente Ribeiro, José Petrucio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918, 

Pollyana Joaquim Morais Costa - OAB:18792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72618 Nr: 1890-71.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Maria de Jesus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71765 Nr: 1509-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 DESPACHO

Ante o teor da Portaria-Conjunta N. 247 de 16 de março de 2020, a qual 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, redesigno Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o 

dia 7 de abril de 2020, às 9h.

Intimem-se as testemunhas e o acusado para comparecem à solenidade.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Ante a urgência, serve a presente como ofício, carta precatória e 

mandado de intimação, no que couber.

Cumpra-se expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75408 Nr: 3175-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 76891 Nr: 258-73.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Almeida Pereira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Processo n. 258-73.2019.811.0030

Código Apolo: 76891

DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que defesa e o acusado às folhas 277 

e 271, manifestaram nos autos pela desistência do recurso interposto às 

folhas 260.

Diante disso, considerando o desejo do réu de não recorrer da sentença 

condenatória, bem como os poderes para desistir do advogado 

constituído, homologo a desistência.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de folhas 252-257.

Após, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74989 Nr: 2989-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro José da Fonsêca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75257 Nr: 3102-30.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Gonçalves, José Mariano de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49461 Nr: 760-51.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Mendes Pedroso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49686 Nr: 866-13.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementino Mendes Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49695 Nr: 871-35.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelmon José dos Santos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49718 Nr: 882-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 938-97.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Pedroso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49906 Nr: 958-88.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Messia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49946 Nr: 970-05.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Mamedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49957 Nr: 975-27.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49961 Nr: 979-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Max Prehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49963 Nr: 980-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felinto Brasiliano Profeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49965 Nr: 982-19.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuel Benedito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49968 Nr: 985-71.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentin Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49969 Nr: 986-56.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Norma Ribeiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49986 Nr: 996-03.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Conceição Prehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49988 Nr: 997-85.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49989 Nr: 998-70.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49991 Nr: 1000-40.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coracina Rodrigues da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50317 Nr: 1147-66.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 1385-85.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerindo Pedro Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 1419-60.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Mendes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61619 Nr: 206-48.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anuncio Leles de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 567-65.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nobres, Adelian Pereira 

Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça Célio 

Joubert Fúrio - OAB:, Promotor de Justiça Lysandro Alberto 

Ledesma - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72969 Nr: 2031-90.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miralva Veronica Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lailson da Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 dias, 

manifestar acerca do documento acostado na Ref.22 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73205 Nr: 2172-12.2018.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20.332-A/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 681-43.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. da Silva -ME, Edvaldo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por Cooperativa 

de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – 

SICREDI Ouro Verde, alegando, em síntese, omissão na sentença de 

folhas 135.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que os embargos foram interpostos 

tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato encontra-se 

maculada de erro material consistente no reconhecimento equivocado da 

negligência do autor e extinção dos autos, uma vez que não consta a 

intimação pessoal da parte autora para manifestar-se nos autos.

Deste modo, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e ato 

contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, e consequentemente ANULO a 

sentença proferida às folhas 135.

No mais, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 2031-03.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Alves Souza de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal - 

OAB:12.006

 DECISÃO

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores pagos 

a título de cumprimento de sentença para à conta indicada 244.

Tendo em vista manifestação de fls. 209, que informa o depósito de valor 

remanescente, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do numerário.

Após, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-92.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARVALHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 578 de 654



1000236-92.2019.8.11.0031 AUTOR(A): RUTE CARVALHO RODRIGUES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. NOMEIO 

como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, nº 427, 

Casa 06, Condomínio Malibu Park, Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone 

(65) 999819047 / (65) 30522103, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes. DESIGNO o dia 16/05/2020 (sábado), as 

10h00min, para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do 

Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 

410, Bairro Vila Nova, CEP nº 78.420- 000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 

3343-1375. Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). INTIMEM-SE as 

partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados. Como quesitos do Juízo, o expert 

deverá responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou 

mental? 2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado 

para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao 

próprio sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – 

art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é 

permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)? Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade 

adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento 

social, afetivo, etc.? Após, aportando o laudo pericial aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, tornem-me os autos 

conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 294 Nr: 13-31.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Agnaldo Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:MT/2758

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada, nos 

quais alega que a sentença de mérito proferida padece de contradição, 

omissão ou obscuridade, com provável conflito entre a premissa e a 

conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Não há, no presente caso, omissão, contradição ou obscuridade. O que 

pretende a parte Embargante, na realidade, é a reforma da decisão e que 

deve ser buscada por meio de recurso próprio.

 Cumpre salientar que os embargos de declaração não constituem recurso 

idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, 

visto que, ex vi legis, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto 

embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada 

arguição de contradição visando única e exclusivamente a obter um 

reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o 

efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de 

desvirtuamento de sua real finalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - 

CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO NCPC/15 - 

INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO 

COMBATIDO – IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, 

contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, 

sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se 

prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao 

processo, sendo que, se os embargantes entendem que o julgado não 

solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional 

esperada, outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, 

limitados aos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15.

2. Rejeitar os embargos declaratórios. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV 

Nº 1.0520.12.002858-1/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 

DJ 12/05/2016, DJE 23/05/2016- TJMG).

Assim, certo é que a discordância quanto aos fundamentos adotados em 

decisão deve ser manifestada através do recurso próprio.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122 Nr: 37-98.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A- Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Stella, Benedita da Silva Duarte, 

João Carlos da Silva Duarte, Wilian Antonio Duarte, Rafael Duarte 

Azadinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elói Contini - OAB:MT22.841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3500-B

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para que requeira o que for de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 212 Nr: 54-32.1996.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Martins Faria, Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:, Victor Buogo 

Gattas - OAB:16.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:MT/2758

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 299 Nr: 18-53.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Cláudia Pereira Vidal, 

Hildebrando Luiz de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Matias Oliveira - 

OAB:, JOAO BATISTA DE ALMEIDA - OAB:MT/2758

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9672 Nr: 114-14.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza Assunção, JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Assunção
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:MT- 3593-A, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos etc.

Ante a proposta de honorários pericias apresentados às fls, 124/125, 

DETERMINO a intimação das partes, para que requeiram o que for de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30149 Nr: 62-47.2012.811.0031

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30310 Nr: 223-57.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Ascari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 Vistos etc.

Defiro a manifestação ministerial de fls. 271 e APLICO a multa de 10%, 

prevista no art. 523, §1º do NCPC sobre o valor devido.

REMETAM-SE os autos à contadoria para atualização dos cálculos.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30689 Nr: 602-95.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Brasil Rodrigues Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 122 e DETERMINO a expedição de alvará judicial de 

levantamento de valores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30923 Nr: 40-52.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que requeira o que for de direito no prazo de 

15 dias.

Após o decurso de prazo, em nada sendo requerido, DETERMINO o 

arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 163-50.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Martins de Faria, Amélio Martins Faria, 

Lazara Raimundo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:MT/2758

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33108 Nr: 970-36.2014.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO LIMA DE SOUZA, Jokastra Romani de 

Moraes, SHIRLEUZA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora 

Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique da Silva Vigo 

- OAB:17.074-A

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 79-73.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Horácio Capeletto, Juvenal Capeletto, 

Wagner Capeletto, Cristiane Zavatine Capeletto, Mariluce Tafelli Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ligia Vanessa Belido 

Barbosa - OAB:58.371- PR, Mablon Fraga - OAB:59740 - PR

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para que requeira o que for de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de devolução da carta precatória à Comarca de Origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 310-13.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani da Costa Viana, Poliana da Costa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765, 

José Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:
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 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30395 Nr: 308-43.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS com os cálculos apresentados (fls. 

162/164), neste ato, decido pela HOMOLOGAÇÃO dos valores.

DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 808-70.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLEY DE OLIVEIRA COSTA NEVES, DANIEL 

NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade recursal.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, acaso 

ainda não apresentada.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 37-83.2002.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Macedo, Gerson José Chaves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

Por fim, intime-se o representante do MP para comparecimento em 

audiência.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

Comarca de Nova Canaã do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-39.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000036-39.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS LEANDRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de Incompetência do juízo Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência desse juízo em razão da 

necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

do Poder Judiciário. II.2 – Mérito Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANTONIO CARLOS LEANDRO DOS SANTOS em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Sustenta a parte autora que foi inscrito 

no cadastro dos inadimplentes no valor de R$ 182,20 (cento e oitenta e 

dois reais e vinte centavos), de um suposto contrato nº 0235676823, 

contudo, não possui vínculo com a parte ré. O pedido da parte autora não 

merece ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato assinado pela 

parte autora e faturas de utilização é que os elementos de prova 

apresentados pela defesa demonstram que existe relação jurídica entre as 

partes e o débito é devido. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-39.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000036-39.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS LEANDRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de Incompetência do juízo Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência desse juízo em razão da 

necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

do Poder Judiciário. II.2 – Mérito Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANTONIO CARLOS LEANDRO DOS SANTOS em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Sustenta a parte autora que foi inscrito 

no cadastro dos inadimplentes no valor de R$ 182,20 (cento e oitenta e 

dois reais e vinte centavos), de um suposto contrato nº 0235676823, 

contudo, não possui vínculo com a parte ré. O pedido da parte autora não 

merece ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato assinado pela 

parte autora e faturas de utilização é que os elementos de prova 

apresentados pela defesa demonstram que existe relação jurídica entre as 

partes e o débito é devido. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-75.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FRACAROLI (AUTOR)

ANTONIO CARLOS FRACAROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000236-75.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

FRACAROLI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ERCILIA 

COTRIM GARCIA STROPA POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA 

CANAÃ NORTE - J.E - AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

12:30 , no endereço: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C 

NORTE - MT - CEP: 78515-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2020-NMV

O Juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito da Vara Única e 

Juizados Especiais e Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, 

no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na s Portaria s-Conjuntas n. 247/2020 de 16 

de março de 2020 e 249/2020 de 18 de março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Nova Monte Verde, será realizado de forma gradual 

por e-mail, ligação telefônica e, em último caso, por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada “WhatssApp”.

Parágrafo único. O atendimento pela Secretaria (carga, protocolos, 

informações) se dará por e-mail institucional e por meio de ligação ao 

servidor escalado para o plantão semanal.

 Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser enviado e-mail 

para um dos seguintes endereços, os quais serão acessados pela 

Assessoria em pelo menos dois períodos diários distintos:

 HYPERLINK "mailto:lucas.carmo@tjmt.jus.br" lucas.carmo@tjmt.jus.br;

nathalia.pereira@tjmt.jus.br.

Parágrafo único. Em caso de urgência, deve haver ligação telefônica para 

um dos seguintes números:

(69) 9 8423-4322 (Lucas);

(66) 9 8442-5009 (Nathália).

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema;

III – Realizar contato prévio, conforme art. 2º, informando o número de sua 

inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual pretende o 

atendimento virtual;

IV - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

V - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

“Whatss App”.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos, poderá o 

agendamento ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma 

semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabendo ao 

Gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 
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estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências e tomar todas as providências para o adequado 

funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação do nome do advogado, nº da OAB e 

processo em que há interesse.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor no dia 20/03/2020.

Nova Monte Verde/MT, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-85.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LOPES SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC (...) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-87.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FERNANDES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (..) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000649-22.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GONCALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROCHA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que se manifeste sobre o cumprimento negativo da citação. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-36.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA SANTANA DELLA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-39.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-85.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PATRICIA DE MANTOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO FUENTES OAB - PR53777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCEO FABRIS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, SUSPENDE-SE a designação da audiência. 

À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência 

marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os 

processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra 

deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63662 Nr: 1537-18.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franque Bernerose 

Valentim - OAB:MT0025800O, Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Executados (as)), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 700,87 

(setecentos reais e oitenta e sete centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fl. 41 e cálculo de fl. 46. O 

valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

287,47 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67137 Nr: 481-76.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Antonichen Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO SOLICITADO

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, transcorrido o prazo de 

suspensão requerido pela parte autora nos autos, impulsiono-os para sua 

intimação, para que requeira o que de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 602-70.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Felipe Gomes Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-A

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(requerido), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 393,76 (trezentos 

e noventa e três reais e setenta e seis centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 45/49 e cálculo de fl. 87. 

O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 289,38 de Custas Judiciais e R$ 

104,38 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-DF

 

O Doutor GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito da Comarca de 

NOVA UBIRATÃ – MT, no uso de suas atribuições legais,

 

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020, de 16 de 

março de 2020, na Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020 

e na Portaria-Conjunta n. 255/2020, de 19 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos será realizado por 

chamada de áudio ou vídeo e/ou videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada Skype ou Whatsapp.

Art. 2º. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com os assessores gabinete (Railson Silva Barbosa, 

telefone: 66-9-9966-4577; e Giovano José Bom Despacho Farias, telefone: 

66-9-9675-2764) para o agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;
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§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, 

durante o expediente forense ordinário.

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete, juntamente com o magistrado, 

controlar a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete manter registro de todas as ligações 

solicitando agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 

3º, bem como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 20/03/2020 e perdurará enquanto 

restar vigente a Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020.

 

Nova Ubiratã/MT, 19 de março de 2020

 

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51030 Nr: 388-36.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA, 

TERCEIROS INOMINADOS/INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO 

- OAB:14.229 OAB/MT

 VISTOS.

Considerando o termo da Portaria – Conjunta 247/2020, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio por COVID-19, REDESIGNO a audiência 

para o dia 16 de setembro de 2020, às 14h:00min, permanecendo válidas 

as demais determinações do despacho anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 253-87.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 33.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Vistos.

Não há omissão e contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa e contraditória, uma vez que não manifestou sobre o 

pedido de regulamentação de visitas e deixou de analisar os 

requerimentos de produção de provas.

Com efeito, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão proferida lhe é desfavorável, uma vez 

que julgou improcedente seus pedidos, diante da ausência de provas 

necessárias a corroborar suas alegações.

A sentença prolatada está de acordo com os requisitos legais aplicáveis à 

espécie, sendo observado o livre convencimento motivado do magistrado 

prolator da decisão, com as provas trazidas e produzidas perante o manto 

do contraditório.

Ademais, a produção de provas, seja pericial ou testemunhal, como se 

sabe, restaria sem êxito, pois, o requerido/genitor, detentor da guarda de 

fato dos menores, não foi localizado, bem como a requerente/genitora 

reside em outro estado. Ora, determinar a produção de provas, sob este 

aspecto, causaria, tão somente, atraso no julgamento do feito, que dê 

certo, teria o mesmo resultado no fim.

Por fim, denota-se que, o que a parte pretende, na verdade, é a própria 

reforma da r. decisão, admissível somente pela via recursal adequada.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento.

Com a preclusão deste “decisum”, certifique-se o trânsito em julgado, e, 

após, arquive-se.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 2121-61.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Teresinha Schreiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 207-96.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal do Araguaia Comércio Atacadista de 

Produtos Alimentícios Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 334-39.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA, LOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 
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OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do contido nas f. 

134 e 136, cientificando-a de que, caso seja formulado requerimento de 

intimação por meio de mandado, deverá ser efetuado o adiantamento das 

despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no 

Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74593 Nr: 676-16.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora dativa nomeado em favor do Requerido para que 

apresente suas razões recursais no prazo de oito dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 384-75.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Edynelson Guadagnin, 

Edilene Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72600 Nr: 511-03.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do contido nas f. 

47-48 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79850 Nr: 715-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Dra. Helen Julia Barbosa Luz, OAB/MT 25584/O, para que 

retire nesta Secretaria a certidão de honorários advocatícios expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71435 Nr: 728-80.2013.811.0106

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 

7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que requeira o que entender de direito no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72134 Nr: 332-69.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira Soares Araújo, Rinaldo 

Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilvânia Paula Fróes Arantes 

- OAB:GO 14120, Lidiane Teixeira de Sousa - OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido 

na f. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66755 Nr: 397-11.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson João Scarpin - 

OAB:PR/51.441

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Denunciada para que apresente suas alegações finais 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73069 Nr: 20-59.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Lopes da Silva, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 695-56.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos da Silva, Zelmo da Silva Ribeiro, 

Paulo Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

695-56.2014.811.0106, Protocolo 72838, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000151-41.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOZIMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO 

DE SERROLANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000151-41.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: CICERO JOZIMAR DE SOUZA, CARLOS EDUARDO DE 

SOUZA REQUERIDO: CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS E TABELIONATO DE SERROLANDIA Malgrado tenham os 

autores postulado pela concessão das benesses da assistência judiciária 

gratuita, verifico que somente os documentos de Cícero Jozimar de Souza 

acompanham a inicial. Neste sentido, nos termos do artigo 99, parágrafo 

2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 17 de março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000056-11.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE JESUS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000056-11.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: KARLOS ANDRE VIEIRA REQUERIDO: BEATRIZ DE JESUS 

CARVALHO Tendo o autor apresentado os documentos requisitados à 

decisão ultra (id. 28751578), passo a decidir quanto a concessão da tutela 

de urgência requisitada à inicial O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não 

se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão 

da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, 

evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que 

sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em 

desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, 

verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da 

tutela de urgência encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente 

conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do 

receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro 

provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A 

decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar 

fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova 

referida encontra-se ausente. Não se pode confundir a prova da 

existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do 

fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de 

fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos 

autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a 

plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento 

para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. O que não logrou êxito o autor provar na inicial 

fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão 

de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo 

processual. Tal prova, da mesma foram como dantes se elucubrara 

acerca do evento principal, deve vir produzida de forma documental 

acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente em 

alegações. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da 

concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como 

pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações 

da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou 

processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. No 

mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora 

na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada 

como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do 

direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação 

excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 
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Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Deixo de designar, por hora, audiência de conciliação, nos termos da 

Portaria-Conjunta n° 247, editada pelo TJMT, que suspendeu os prazos em 

razão a prevenção ao contágio pelo CONVID-19, considerando a 

possibilidade de dilação do prazo de suspensão, o que afetaria 

diretamente a pauta de audiências já designada. Ademais, a realização de 

audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento 

processual, sob requerimento das partes. Conforme exige o artigo 250, 

inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação 

tem como finalidade a integração do citando na relação processual e 

também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 17 de março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000249-60.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SARA JOSE MARTINS FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA OAB - GO33199 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000249-60.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): SARA JOSE MARTINS FARIAS REU: JORLAN SA VEICULOS 

AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO Não sendo caso, ad initium, 

de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, 

cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta n° 247, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, estão suspensas as realizações 

de audiências, tornando-se prejudicado a designação de audiência de 

conciliação no presente feito. Há de se pontuar que o Código de Processo 

Civil possibilita a realização de conciliação em qualquer fase processual, 

não apresentando assim prejuízo para as partes. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 18 de 

março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-72.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Ricardo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000384-72.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOSÉ 

RICARDO O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 
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indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 18 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Comarca de Paranaita

Comarca de Paranaita

Portaria

 PORTARIA N.º 12/2020-DF

 O Dr. TIBERIO DE LUCENA BATISTA, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições, em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020,

 RESOLVE determinar, em cumprimento à Portaria Conjunta nº 247, de 

16/03/2020, expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e Corregedor-Geral de Justiça :

 1 – A suspensão dos prazos por 15 dias, salvo medidas urgentes e 

adolescentes com internação provisória;

2 – A suspensão das entrevistas e avaliações psicossociais, salvo casos 

urgentes;

3 – A suspensão do atendimento normal ao público podendo ser realizado 

pelas secretarias da vara única e do juizado através do telefone (66) 

3563-1033;

4 – A suspensão das audiências de réus presos e de Sessões Plenárias 

do Júri de réus presos;

5 – Não está suspenso o expediente interno e atos judiciais 

administrativos;

6 – Não estão suspensas audiências de adolescentes com internação 

provisória;

 7– Somente podem entrar no fórum juízes, servidores, estagiários e 

terceirizados.

7.1 - Advogados, Promotores, Defensores Públicos e partes apenas nos 

casos de medidas urgentes e adolescentes internados provisoriamente;

 8 - Atendimento do Magistrado aos advogados apenas por meio de 

recurso tecnológico (videoconferência ou telefone) a distância, nos casos 

urgentes;

9 – O atendimento pela Secretaria se dará apenas nos casos urgentes e 

por telefone;

10 – As audiências não urgentes deverão ser reagendadas;

10.1 - Das audiências do CEJUSC; - entrada na sala de audiências 

urgentes apenas das pessoas indispensáveis ao ato;

11 - Fica suspenso o comparecimento pessoal nas instalações do fórum 

das pessoas que devem fazer comparecimento mensal ou justificar suas 

atividades e atualizar suas informações na Vara Única e Juizado Especial 

nos casos em que o cidadão esteja em livramento condicional, em regime 

aberto, semiaberto, sursis, suspensão condicional do processo, 

submetido a cautelares diversas da prisão, ou seja, em todos os casos em 

que deva assinar.

12 – As demais situações deverão observar a Regulamentação 

estabelecida pela Portaria Conjunta nº 247, de 16/03/2020, expedida pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

Corregedor-Geral de Justiça.

 Encaminhe-se cópia à presidência do Tribunal de Justiça e 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 Paranaíta-MT, 17 de março 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 630-31.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rozalvo Leonardo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende-se, através da presente, fl. 208, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa.

A parte executada na fl.220-v manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pela parte exequente à fl.210. Outrossim a parte exequente, 

requereu a expedição de RPV à fl. 209.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 210 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 19.097,02 (dezenove mil, 

noventa e sete reais e dois centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV. Após, determino a EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários sucumbenciais e 

contratuais, estes no percentual de 40% do valor auferido pela parte 

autora, conforme contrato de honorários de fl. 214, devendo referidos 

valores serem depositados nas contas indicadas às fls.212/213.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 874-57.2013.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Casari, ROSELI AP. ABRAHÃO CASARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 OAB/MG, Juliano Junqueira de Faria - OAB:MG0084646, 

Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - OAB:110.856 OAB/MG, 

Matheus Arantes Rosas - OAB:150.091 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:MT/17.891, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:MT/10.486-N, 

Thaís Roque Sagin - OAB:MT/12.902

 Vistos.

INTIME-SE o Sr. perito para prestar os devidos esclarecimentos requeridos 

pela parte autora em fls. 387/391.

Sem prejuízo, DETERMINO o levantamento dos honorários periciais do sr. 

perito, conforme depósito de fl. 378.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62289 Nr: 1030-45.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância do INSS (fl. 123), HOMOLOGO o cálculo de 

fls. 115/116.

Tendo em vista a informação do óbito do requerente, INTIME-SE a patrona 

da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar o polo ativo 

da causa, juntando a competente habilitação dos herdeiros nos autos.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62520 Nr: 1116-16.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa.

A parte executada na fl.131-v manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pela parte autora à fl.130. Outrossim a parte exequente, 

requereu a expedição de RPV à fl. 129

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 130 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 17.634,75 (dezessete mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Portanto, APRESENTE o patrono da parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, 

número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem como 

apresente os dados bancários da parte autora para depósito de seu 

benefício, com o respectivo contrato de honorários.

Após o pagamento referido, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 1121-38.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com razão o INSS à fl. 143-v. Isto porque a sentença de fls. 138/140 

julgou procedente o feito para condenar a Autarquia Previdenciária 

implantar o benefício de auxílio-doença ao autor. Todavia, em seguida 

determinou que o INSS implante o benefício de "aposentadoria por 

invalidez" à parte autora, restando nítido a ocorrência de erro material.

Desta forma, corrigo o erro material contido na sentença de fls. 138/140 e 

DETERMINO seja expedido ofício ao INSS para implantação do benefício de 

auxílio doença ao autor Jose da Silva, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimem-se as partes.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62838 Nr: 75-77.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273.835-N/SP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 590 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994[...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62985 Nr: 109-52.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa.

A parte executada na fl.131-v manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pela parte autora à fl.130. Outrossim a parte exequente, 

requereu a expedição de RPV à fl. 129

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 130 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 17.634,75 (dezessete mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Portanto, APRESENTE o patrono da parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, 

número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem como 

apresente os dados bancários da parte autora para depósito de seu 

benefício, com o respectivo contrato de honorários.

Após o pagamento referido, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 29-98.2008.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Jorge Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37423 Nr: 303-62.2008.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Heringer Cerqueira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Abreu Zuniga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:MT/9315-B, 

Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

em Acidente de Trânsito proposta por Felix Heringer Cerqueira do 

Nascimento, em desfavor de João de Abreu Zuniga, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 127/128, fora pactuado um acordo entre as partes, bem como às 

fls. 180 e 187 foi determinação a intimação da parte autora para informar o 

integral cumprimento do referido acordo, sob pena de consentimento tácito 

de quitação e extinção do feito.

À fl. 188 a parte autora manifestou no feito informando a quitação das 

parcelas indenizatórias.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte requerida liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II e 925, do Código de 

Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 588-79.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada foi devidamente intimada, via 

remessa dos autos, todavia não se manifestou nos autos, DETERMINO o 

levantamento do valor bloqueado nos autos (fl. 66).

Outrossim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.
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Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB

O Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito da Vara Única da 

Comarca de Pedra Preta-MT, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, na Secretaria e no 

Gabinete da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, será realizado, 

preferencialmente por e-mail, podendo, através de prévio agendamento 

ser realizado atendimento por videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada Skype.

Parágrafo único – Em casos de urgência, e somente nesta hipótese, 

poderá ser utilizado o contato telefônico.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, o interessado poderá 

contatar a Secretaria por meio do e-mail: pp.unica@tjmt.jus.br ou em 

medidas urgentes através do telefone (66) 9.9959-0674; já para 

atendimentos junto ao Gabinete poderá ser encaminhado e-mail para 

alex.barata@tjmt.jus.br e victor.estevao@tjmt.jus.br ou em medidas 

urgentes através do telefone (66) 9.8445-1656 (Alex) ou 9.9908-6725 

(Victor).

Art. 3º As solicitações de atendimento por meio de videoconferência 

deverão ser feitas por e-mail, de onde serão dadas as orientações para 

realização da chamada, sendo condições para a realização do 

atendimento por videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 3º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE ou o e-mail de cadastro no SKYPE 

para chamamento, pelo juízo ou sua assessoria, através do sistema na 

data e hora designadas (se a opção for o juízo realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento, podendo, a critério do 

magistrado ou o servidor responsável pelo atendimento, ser definido no 

momento da inconsistência outra forma célere para atendimento do 

interessado.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor a partir do dia 20/03/2020.

Pedra Preta/MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000902-23.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

JUCIMEIRE CONCEICAO DE SANTANA OAB - 049.361.263-73 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. N. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000902-23.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 12.788,24 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: Nome: ODAISE CONCEICAO NERES Endereço: Rua 

Carcara, Em frente ao gás do evandro, Vila Granca Branca, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: JUCIMEIRE CONCEICAO DE 

SANTANA Endereço: Rua Carcara, Em frente ao gas do evandro, Vila 

Garça Branca, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Odair José Neres Correia Endereço: Povoado Clemente, s/n, Rua 

Principal, Povoado, BARRA DO CORDA - MA - CEP: 65950-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para que no 

prazo legal, apresente impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 19 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-03.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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NELMA MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY BARBOSA CARRIJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES OAB - MT27823/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001162-03.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 46.391,04 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NELMA 

MORAES PEREIRA Endereço: Rua H, Quadra 14, Lote 15, s/n, Cohab I, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: JURACY 

BARBOSA CARRIJO Endereço: Rua Amazonas, Quadra 24 - Lote 04, 

Cohab, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO, para apresentar impugnação a contestação 

no prazo legal. PEDRA PRETA, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001376-91.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001376-91.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 12.075,79 ESPÉCIE: [Restabelecimento]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO Endereço: 

ACAMPAMENTO FORTALEZA, S/N, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para que no prazo legal, 

apresente impugnação a contestação, bem como, apresente quesitos para 

realização da pericia. PEDRA PRETA, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001013-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BARBOSA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001013-07.2019.8.11.0022. Vistos etc. Tendo em vista 

a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para estabelecer, em 

caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira e Segunda 

Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, redesigno a 

audiência de ID 28991757, para o dia 02 de julho de 2020, às 

14h30minutos. Intimem-se todos para comparecerem à audiência. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001241-79.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI VILHA ALTA CARDOSO (TESTEMUNHA)

JOAO VICTOR GOMES PADILHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AMBONI SCHEFFER OAB - PR86275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hemilly Cristina dos Santos (REQUERIDO)

SIDNEI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001241-79.2019.8.11.0022. Vistos etc. Tendo em vista 

a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para estabelecer, em 

caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira e Segunda 

Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, redesigno a 

audiência de ID 26794398, para o dia 18 de junho de 2020, às 17h. 

Considerando a petição do advogado do autor ID 30354131, dispenso a 

intimação das testemunhas, haja vista, que o causídico trará estas na 

audiência, independentemente de intimação. Comunique-se ao Juízo 

deprecante acerca da nova data da audiência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de DireitoVistos etc.
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 1443-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Marli 

Elena Augustin, Louize Honorato Freitas Augustin, Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, William José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLI ELENA AUGUSTIN, Cpf: 

48472743187, Rg: 1696944, Filiação: Ignorada, viuvo(a), agricultora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: BANCO DO BRASIL S/A, Sociedade de Economia mista, 

CNPJ Nº 00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 1, 

Bloco C, Lote 32, Edificio Sede III, CEP: 70.089-900, Brasilia/DF, propor 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL e.m face de ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS 

AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER E MARLI ELENA AUGUSTIN, brasileira, 

viúva, agricultora, portadora o RG nº 1696944 SSP/GO, CPF nº 

484.727.431-87 residente edomiciliado na Av. Quinta Radial, nº 353, apto 

601, Ed. Odeon, Setor Pedro Ludovico, CEP 74823030, Goiânia/GO. DOS 

FATOS 1.Em 22 de outubro de 2003, o Primeiro Executado firmou junto ao 

Banco do Brasil, ora Exequente, Cédula Rural Hipotecária, com aval dos 

demais executados, operação registrada sob o nº. 21/97224-9 (atual 

13/45417-X), no valor de R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil 

reais) R$ 647.472,00 (seiscentos e quarenta e sete mil), mais encargos, 

com vencimento final, considerando aditivos, avençado para o dia 01 de 

agosto de 2016. 1.1 Para segurança do principal da dívida e demais 

obrigações decorrentes do instrumento, os Executados, como garantia, 

constituíram bens vinculados, constante na petição inicial. 2. Ocorre que 

os Executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas 

aprazadas, ensejando o inadimplemento do Contrato, sendo que o valor 

atualizado da dívida até junho de 2013, perfaz o montante de R$ 

1.030.575,94 (um milhão, trinta mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais 

e noventa e quatro centavos) conforme demonstra a planilha de cálculo 

anexa a presente peça. 3. Não obstante o débito decorrente do saldo 

devedor, também são devidos ao Exequente os encargos contratuais e de 

inadimplemento previstos no referido instrumento. 3.1. Insta destacar que 

foram encaminhadas notificações extrajudiciais para os Executados, 

notificando-os em relação ao inadimplemento das parcelas referente ao 

aludido contrato firmado junto ao Exequente. 4.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.030.576,00 - Valor 

Atualizado: R$ 1.030.575,94 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro parcialmente os pedidos formulados 

pela parte exequente em fls. 235/vº. Assim sendo, expeça-se citação via 

edital da Executada Marli Elena Augustin, visto que se encontra em local 

incerto e não sabido.Contudo, indefiro o pedido de arresto online, tendo em 

vista que não estão preenchidos os pressupostos para sua 

realização.Após, transcorrido o prazo para manifestação, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 17 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46341 Nr: 1611-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Rodrigues Pereira, Rogerio Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, José Nazario Baptistella - OAB:MT23800/A, MELISSA 

AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 98, para o dia 01 

de julho de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência, observando quanto a 

intimação do réu Rogério Rodrigues Teixeira, que deve ser realizada nos 

exatos termos do Ofício encaminhado pelo Juiz deprecado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54279 Nr: 545-65.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 131, para o dia 01 

de julho de 2020, às 15h.

Intimem-se a testemunha Marcos Antônio Dias Dantas, devendo esta ser 

conduzida coercitivamente, nos termos do artigo 218 do CPP, e o réu 

acerca da nova data da audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1909-38.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 84, para o dia 01 

de julho de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65323 Nr: 2775-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Araujo Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 78, para o dia 01 

de julho de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se a vítima Thalia Gois de Assis, devendo esta ser conduzida 

coercitivamente, e o réu pessoalmente acerca da nova data da audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11771 Nr: 1306-48.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de fls. 198, para o dia 25 

de junho de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência, observando o endereço da vítima às fls. 198.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43321 Nr: 1541-68.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro a juntada do substabelecimento pela advogada da 

autora. Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, 

estabelecendo a suspensão dos prazos processuais até o termo 

mencionado, malgrado a realização deste ato, tendo em vista a 

excepcionalidade para a oitiva da testemunha faltante, mantenho os autos 

em gabinete para prolação da sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15463 Nr: 150-20.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Souza Barroso, Nelson Dias de 

Morais, Janete Alves Gudim de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE MIGUEL - 

OAB:6600, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498, Wilson 

Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de fls. 277, para o dia 25 

de junho de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se as partes, defensores e as testemunhas arroladas para 

comparecerem à audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-56.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEVAN SILVA COLINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-56.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:GILDEVAN 

SILVA COLINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 19 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 016/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório 

do teletrabalho, altera a Portaria-Conjunta nº 247/2020/PRES/CGJ, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

R E S O L V E:

1 – REVOGAR a portaria nº 014/2020, da Diretoria do Foro da Comarca de 

Poconé, que suspendeu o expediente forense para o público interno e 

externo, no âmbito do Poder Judiciário desta Comarca de Poconé nos dias 

19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) de março de 2020;

2 – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à E. 

Corregedoria Geral de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Defensoria 
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Pública e à Subseção da OAB de Poconé.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 18 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83614 Nr: 2369-80.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Aparecido Magalhães e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Jose Silva - OAB:9.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca e para no prazo legl 

manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106440 Nr: 613-31.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Policarpio Amarilio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 Intimar parte autora para no parzo legal manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156050 Nr: 2665-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref.57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159272 Nr: 3837-69.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudio Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE DO CARMO FELIX DA 

SILVA - OAB:22407/O, GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - 

OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref. 42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163900 Nr: 5511-82.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIL MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte Requerente, para manifestar o entender da 

juntada Ref. 88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185152 Nr: 6076-12.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Carvalho de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Carvalho Azevedo 

- OAB:10543/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, o advogado - Jonathan Carvalho Azevedo - 

OAB/MT nº 10.543, advogado constituído da parte requerida, devidamente 

intimado - ref. 28, deixou decorrer o prazo e não apresentou resposta à 

acusação pela defesa técnica do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15121 Nr: 68-39.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquilino Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca e para no prazo legal 

manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17721 Nr: 2699-53.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2668-86.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmael Pinto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilsa Monteiro Mota - 

OAB:16401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar partes para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142285 Nr: 5053-02.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Evangelista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT
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 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o retorno dos autos e transito em julgado do Acórdão:

EXPEÇA-SE a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, 

para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto de 

Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social do Mato Grosso, 

para que se procedam as anotações de estilo;

EXPEÇAM-SE as guias de execução definitiva, devendo mesma ser 

remetida ao juízo de execução penal onde o acusado cumprirá a pena 

para fins de unificação.

OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, 

inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);

PROCEDA-SE o cadastro e inserção do executivo de pena, documentos e 

atos necessários, ao SISTEMA SEEU – Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado;

Deixo de proferir quaisquer determinações a respeito de eventual 

condenação ao pagamento de multa ante a nova redação dada ao artigo 

51 do Código Penal através da Lei 13.964/2019.

Ademais, considerando a manifestação de (ref. 108), desentranhe-se a 

petição de ref.101 dos autos com a juntada no processo respectivo 

(0002569-53.2013.8.11.0028).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e cautelas de estilo.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115870 Nr: 3197-71.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP, LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Alimentos C/C Guarda e Direito de Visitas proposta 

por JORDAN LUCAS DE OLIVEIRA PINTO, representado por sua genitora, 

Sra. JORDANA CAMPOS DE OLIVEIRA, em face de LUCIDIO BENTO PINTO 

e LUZIA LACERDA CINTRA.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trintas) dias, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada na ref. 119, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono, conforme certidão à ref. 

120.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Veja-se que a parte, apesar de intimada não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias sem que houve-se manifestação.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, §1º do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Isento de custa, visto que deferido a justiça gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118225 Nr: 540-25.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZE FELICIDADE DE PAULA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 118225

SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

 Notório observar que o feito se encontra mais de 4 (quatro) anos em 

tramitação.

 Verifica-se que a ultima manifestação da requerente/inventariante foi a 

petição inicial e o comparecimento na audiência de mediação/conciliação, 

observa-se que mesmo intimada pelo seu patrono e pessoalmente, sob 

pena de extinção nada requereu (ref. 55).

É o relatório.

 Decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 04 (quatro) anos, com base no princípio 

da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, §1º do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC/2015, /2015, uma vez que defiro os benefícios da assistência 

ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC judiciária gratuita.

P. I. C.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163198 Nr: 5307-38.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Estevão de Arruda Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora aposentadoria 

por idade (a calcular) – desde o requerimento administrativo (02.03.2017), 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do 

STJ.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000443-66.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

ALICE SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)
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M. S. D. C. (REQUERENTE)

M. S. D. C. (REQUERENTE)

MARIANA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

MARA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000443-66.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE AMORIM SILVA, M. S. D. C., M. S. D. C., 

MARA SILVA DE CAMARGO, MARIANA SILVA DE CAMARGO, ALICE 

SILVA DE CAMARGO REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISTOS, 

Trata-se de um alvará judicial proposto por Marcos Silva de Camargo, 

Marcela Silva de Camargo representados por Vera Lucia Amorim Silva, 

Alice Silva de Camargo, Mara Silva de Camargo e Mariana Silva de 

Camargo. Vislumbra nos autos na certidão de óbito acostada nos autos o 

“de cujus” deixou também bens a inventariar (Id 30358782 fl.7). É o 

relatório. Decido. Para que a demanda seja recebida, nos termos a art. 

330, II do CPC, a parte tem que demonstrar interesse de agir, ou seja, que 

a demanda é necessária, útil e adequada aos fins pretendidos. Assim 

sendo, todo o patrimônio deixado por Antônio Lourenço de Camargo, deve 

ser arrolado nos autos de inventário, sob pena de sonegação de bens. 

Nestes termos, carece de interesse processual a presente demanda. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas. Isento o autor de custas 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS PRADO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000485-18.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOAO LUIS 

PRADO CINTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

30/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000487-85.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JESSICA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

30/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-51.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT6900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CIDADE ROSA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010150-51.2011.8.11.0028. EXEQUENTE: FERNANDO WALLACE SERVIO 

RONDON EXECUTADO: TV CIDADE ROSA LTDA DECISÃO VISTOS, 

Verifica-se que o executado foi devidamente citado, contudo, não realizou 

o pagamento voluntário. Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio, pelo que 

DETERMINO que seja expedido novo oficio on-line ao BACENJUD, a fim que 

seja penhorado eventuais valores encontrados em conta da parte 

executada TV CIDADE ROSA LTDA, CNPJ: 10.772.275/001-92, no valor de 

R$ 14.645,01 (catorze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e um 

centavo). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013179-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8013179-02.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE EDMILSON VIANA 

REQUERIDO: LAURO PEREIRA LEITE 98018817120, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO VISTOS, Verifica-se 

que o executado foi devidamente citado, contudo, não realizou o 

pagamento voluntário. Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio, pelo que 

DETERMINO que seja expedido novo oficio on-line ao BACENJUD, a fim que 

seja penhorado eventuais valores encontrados em conta da parte 

executada BEST TOUR VIAGENS E TURISMO - CVC, CNPJ: 

14.192.815/0001-24 e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, CNPJ: 10.760.260/0001-19, no valor de R$ 3.798,92 (três 

mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 
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Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

  

PORTARIA N. 10/2020-PG

 O(A) Doutor(a) RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz(íza) de Direito da 

VARA ÚNICA da Comarca de PORTO DOS GAÚCHOS, no uso de 

suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus 

-, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 

de março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 19/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: 66 98102-0846 ou 

através do email: thaylla.sena@tjmt.jus.br (do dia 19/03/2020 ao dia 

12/04/2020) e, a partir do dia 13/04/2020 ao dia 20/04/2020 realizar o 

agendamento no telefone 65 – 999924-5676 ou através do e-mail: 

danyla.henrique@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

 I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

 II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

 III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

 IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

 V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

 VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

 §1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

 §3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

 §4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

 Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

 Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

 §1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

 Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

 Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

 Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 18/03/2020

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de março de 2020

 Dr(a). Rafael Depra Panichella

Juiz(íza) de Direito

  

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-76.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO APARECIDO SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, motivo pelo qual 

intimo a parte autora para que, caso queira, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000120-88.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000120-88.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->CAUTELAR INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Endereço: Rua Paulo Rezer, 720, Centro, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - 

CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: VANILDO RIBEIRO DE ARAUJO, 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1355, Cadeia Pública de Porto dos 

Gaúchos/MT, Centro, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da defensora dativa acerca do 

agendamento da pericia médica que se realizará dia 09/04/2020, às 

13h30min, na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal da Politec de Cuiabá-MT, localizada na Avenida Rui 

Barbosa, fundo com a Rua Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, 

nº 484 – Bairro Jardim Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202.(PONTO 

DE REFERÊNCIA: Base Comunitária de Segurança do bairro). (documentos 
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vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. PORTO DOS GAÚCHOS, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-03.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000212-03.2019.8.11.0019 Assunto: [Benefício 

Assistencial (Art. 203,V CF/88)] Autor: MARLI DE OLIVEIRA Requerido: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros Vistos. Considerando as diretrizes insculpidas no art. 178, inciso II, 

do Código de Processo Civil, DETERMINO que dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para se manifestar no que 

entender de direito. Após, façam-me conclusos para ulteriores 

deliberações. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 18 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000272-39.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO VERSI SEQUINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Real Brasil Consultoria LTDA (REQUERIDO)

RUBENS PACOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000272-39.2020.8.11.0019 Assunto: [Intimação] 

Autor: ANGELO VERSI SEQUINEL Requerido: RUBENS PACOLA e outros 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS 

DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o estabelecido na 

CNGC/MT. Intime-se. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos 

Gaúchos-MT, 18 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000288-27.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000288-27.2019.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000279-65.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÃO

Ofício Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010033-77.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Ofício nº Porto dos Gaúchos – MT, 19 de março de 2020. Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do artigo 535, §3º, II do CPC, em virtude de 

sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

8010033-77.2017.8.11.0019, que tem como partes LINDAMIR MACEDO DE 

PAIVA e ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do EXEQUENTE: LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, inscrito no CPF n. 011.991.931-19 , que deverá ser efetuado 

por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor liquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

logo ocorra a quitação. CREDOR: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 
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PREVIDÊNCIA:R$ 0,00 RRA:0 IRRF: 21,59% R$ 3.177,04 VALOR LÍQUIDO: 

R$ 11.537,13 Atenciosamente, Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação A(o) Senhor(a) Procurador(a) do Estado de Mato Grosso

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-13.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Ofício nº Porto dos Gaúchos – MT, 19 de março de 2020. Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do artigo 535, §3º, II do CPC, em virtude de 

sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

1000039-13.2018.8.11.0019, que tem como partes LINDAMIR MACEDO DE 

PAIVA e ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do EXEQUENTE: LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, inscrito no CPF n. 011.991.931-19 , que deverá ser efetuado 

por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor liquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

logo ocorra a quitação. CREDOR: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

PREVIDÊNCIA: R$ 0,00 RRA: 0 IRRF: 17,83 % R$ 1.603,80 VALOR 

LÍQUIDO: R$ 7.389,53 Atenciosamente, Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação A(o) Senhor(a) Procurador(a) do Estado de Mato 

Grosso

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-94.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Ofício nº Porto dos Gaúchos – MT, 19 de março de 2020. Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do artigo 535, §3º, II do CPC, em virtude de 

sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

1000053-94.2018.8.11.0019, que tem como partes LINDAMIR MACEDO DE 

PAIVA e ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do EXEQUENTE: LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, inscrito no CPF n. 011.991.931-19 , que deverá ser efetuado 

por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor liquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

logo ocorra a quitação. CREDOR: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

PREVIDÊNCIA: R$ 0,00 RRA: 0 IRRF: 10,36 % R$ 525,84 VALOR LÍQUIDO: 

R$ 4.547,64 Atenciosamente, Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação A(o) Senhor(a) Procurador(a) do Estado de Mato Grosso

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-38.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Ofício nº Porto dos Gaúchos – MT, 19 de março de 2020. Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do artigo 535, §3º, II do CPC, em virtude de 

sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

1000059-38.2017.8.11.0019, que tem como partes MARCIA DE CAMPOS 

LUNA e ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS 

LUNA, inscrito no CPF n. 894.849.241-15 , que deverá ser efetuado por 

meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor liquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

logo ocorra a quitação. CREDOR: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

PREVIDÊNCIA: R$ 0,00 RRA:0 IRRF: 21,49 % R$ 3.108,88 VALOR LÍQUIDO: 

R$ 11.357,48 Atenciosamente, Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação A(o) Senhor(a) Procurador(a) do Estado de Mato Grosso

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001052-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA POLICARPIA GONZAGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001052-24.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCA POLICARPIA GONZAGA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO NACIONAL Vistos, etc. Diante da petição e 

documentos juntados retro acostados, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado constituído para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo supra, volvam-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000189-97.2020.8.11.0059. AUTOR: LUIZ CARLOS SANTANA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. LUIZ CARLOS SANTANA ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos 

mais e pedido de tutela de urgência em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que tentou realizar a 

abertura de uma conta corrente na Cooperativa SICREDI, contudo, foi 

impedida haja vista que seu nome constava inscrito nos órgãos de 

Proteção ao Crédito pela requerida. Assevera que desconhece tal dívida, 

pois, não é signatário de contrato, bem como não realizou nenhuma 

transação com o demandado que deu origem ao débito em questão. 
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Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte Requerente 

dos seus bancos de dados tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 06.05.2020, às 15h00 (horário oficial de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-69.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000165-69.2020.8.11.0059. REQUERENTE: DOMINGOS DE SOUZA BRITO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 14h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000419-42.2020.8.11.0059. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 14h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES PEREIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000846-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: JONES PEREIRA VIANA Vistos, etc. RAIMUNDO 

CARNEIRO DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em face de JONES PEREIRA VIANA, ambos 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, verifica-se que as 

partes entabularam acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inicialmente, deixo de apreciar a petição retro, haja vista que o 

acordo entabulado entre as artes ainda não foi homologado por este juízo, 

o que farei na presente oportunidade. Pois bem. Tendo em vista que a 

ação versa sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam 

regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos 

jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC, extingo o 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 515-55.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Germano dos Santos, Genesi Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 40793

 Vistos, etc.

 Considerando a reiterada inércia da parte autora em cumprir as 

providências que lhe incumbem ao desenvolvimento válido e regular do 

processo, apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado.

 Intime-se a parte autora pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, recolha as custas de distribuição da carta precatória, bem como 

forneça o endereço dos confinantes (certidão de fl. 106) e apresente a 

mídia nos moldes descritos às fls. 119/120, sob pena de extinção do feito 

sem exame do mérito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 1268-12.2012.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEdS, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, , 

do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto da 

ação.Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 43607 Nr: 3366-67.2012.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAP, LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos 

com a finalidade de reiterar a intimação da parte requerida, por meio de 

seu curador especial, para tomar ciência da decisão exarada à folha 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 100444 Nr: 2744-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Maria Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de representação para aplicação de medida de proteção, 

formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor da adolescente STEFANNY 

LORRAINE RODRIGUES OLIVEIRA.

A adolescente se encontra acolhida no abrigo local desde 23 de abril de 

2019.

Em sede de audiência concentrada, foi determinada a realização de 

estudo psicossocial na residência da genitora da adolescente.

Ulteriormente, o estudo foi encartado aos autos (referência 131).

Instado a se manifestar, o i.presentante do Ministério Público apresentou 

manifestação, postulando pela manutenção do acolhimento da adolescente 

(referência 131).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, por meio do estudo 

psicossocial jungido aos autos, que o padrasto de Stefanny não mais 

coabita com sua genitora, Maria Lorraine Rodrigues Oliveira, todavia, no 

dia da visita, a residência desta última não apresentava boas condições 

de higiene e organização.

Ademais, extrai-se do estudo que, a genitora da adolescente não 

externou, em nem um momento sequer, desejo em tê-la sob seus 

cuidados.

Outrossim, quando interrogados acerca do assunto os vizinhos 

resguardaram ao silêncio, recusando-se a dar quaisquer informações 

acerca dos fatos.

Desse modo, nada obstante o padrasto de Stefanny tenha se mudado do 

distrito da culpa, observa-se que a genitora da adolescente não deseja 

que a adolescente retorne ao convívio familiar, razão pela qual, por ora, 

mantenho o acolhimento.

Em tempo, determino ao Conselho Tutelar de São José do Xingu que 

diligencie buscando localizar parentes da adolescente, tais como, tios e 

primos, que tenham interesse e possam exercer lhe a guarda.

Por fim, oficie-se a Delegacia de Polícia da cidade de São José Xingu-MT a 

fim de que preste informações acerca do inquérito policial instaurado sob 

o n° 002/2018.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 2387-08.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itabuna Textil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayleison dos Reis Maciel - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Donaire Junior - 

OAB:147015-SP, Leandro Marcantonio - OAB:180586-SP, Milena 

Lopes Chiorlin - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor dos documentos que guarnecem a carta precatória 

devolvido (fls. 97/100), impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seus advogados, para providenciar o 

recolhimento das taxas e custas devidas para distribuição da carta 

precatória junto ao Juízo da Comarca de Jussara/GO (Deprecado), 

juntando nos autos o comprovante de pagamento ou para que compareça 

na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória 

expedida nos autos, providenciando a distribuição da mesma no Juízo 

Deprecado, com recolhimento das taxas e custas devidas, informando nos 

autos, oportunamente, o número da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 21533 Nr: 1767-30.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Sofia Ramos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, mediante publicação 

no DJE, e a parte requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor das 

requisições de PRECATÓRIO e RPV expedidas nos autos, nos termos do 

art. 11 da Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 21549 Nr: 1777-74.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

acerca do trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem 

como para, querendo, requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, quando então, em nada sendo requerido, os autos serão 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 40791 Nr: 513-85.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anameres Glória de Brito, Manoel Cícero Gomes 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da decisão 185/185-v e 174, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora, 

por meio de seu advogado, para, no prazo de 30 (trinta) dias:

1- Providenciar o recolhimento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a 

fim de possibilitar a expedição e cumprimento do mandado de citação da 

parte ré, devendo a guia ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado nas 

fls. 113 (Barra do Garças/MT) ou, em eventual novo endereço, a ser 

informado nos autos, expedindo-se a guia por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca", e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da Portaria CGJ N. 142, DE 8 DE 

NOVEMBRO DE 2019.

2- Cumprir as diligências requeridas pela Fazenda Pública Estadual, por 

meio da petição contida nas fls. 16//169, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125800 Nr: 980-83.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Francisco Coimbra Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT

 (...) da prisão preventiva, este, atualmente não subsiste, logo, imperiosa a 

sua revogação. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado 

MARCOS FRANCISCO COIMBRA FEITOSA, devidamente qualificado no 

feito em epígrafe.Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA 

ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) 

comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar 

e justificar atividades, à começar do mês subsequente;b) proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres; c) comparecimento a todos 

os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado; ed) A 

proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.FICA 

ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, 

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeçam-se ALVARÁ 

DE SOLTURA em nome de MARCOS FRANCISCO COIMBRA FEITOSA, 

salvo se por outro motivo o mesmo não deva permanecer preso.No mais, 

analisando a defesa apresentada pelo Acusado (ref. 09), constato que 

não foram arguidas preliminares, bem como não encontram-se presentes 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 

do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da 

denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a 

presente ação penal. Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

agosto de 2020 às 14h00min (horário de Cuiabá/MT). No ato, sendo 

possível, proceder-se-á inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124336 Nr: 59-27.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos Acusados CLEYDSON 

DA SILVA RAMOS e JOÃO VITOR ARAÚJO CONTI.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento 

das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, 

do Código de Processo Penal, quais sejam:

 a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente 

decisão;

b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o 

deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em 

atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus);

c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em 

âmbito Estadual e Municipal;

d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, 

compreendido das 18h00min às 06h00min.

 e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem 

como manter seu endereço atualizado; e

 f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do 

Juízo.

 FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB 

PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, 

SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de CLEYDSON DA SILVA 

RAMOS e JOÃO VITOR ARAÚJO CONTI, salvo se por outros motivos os 

mesmos não devam permanecer presos.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124350 Nr: 72-26.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Silva Santos, WELLINGTON LOPES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em 

desfavor dos Acusados OSCAR SILVA SANTOS e WELLINGTON LOPES 

FERREIRAOutrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a 

apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente 

decisão;b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela 

OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, 

em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus);c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou 

Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;d) recolhimento 
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domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min 

às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for 

intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de 

alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICAM 

ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA 

DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome de OSCAR SILVA SANTOS e WELLINGTON LOPES 

FERREIRA, salvo se por outros motivos os mesmos não devam 

permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125854 Nr: 1010-21.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingret Hosana da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 (...) Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor da Acusada INGRET 

HOSANA DA SILVA ALMEIDA.Outrossim, fica a presente revogação 

CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a 

apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente 

decisão;b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela 

OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, 

em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus);c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou 

Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;d) recolhimento 

domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min 

às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for 

intimada, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de 

alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICA 

ADVERTIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, 

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome de INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA, salvo se 

por outro motivo a mesma não deva permanecer presa.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122890 Nr: 6840-02.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Gomes da Silva Santos, Renato de 

Jesus Carneiro Vulgo " Loco Abreu", José Nilson da Silva Lopes, Eliene 

Oliveira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Vistos.

Considerando o atual cenário do País, no que tange as 

recomendações/portarias em nível estadual e nacional como forma de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, 

dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público Estadual, para que 

se manifeste e/ou requeira o que entender de direito, no prazo impreterível 

de 24hrs, em especial, quanto à manutenção da prisão nos presentes 

autos.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124336 Nr: 59-27.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 INTIMO o Dr. Nelton Schwingel OAB/MT 14175/A, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 24.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 917-72.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosa 

Dolores Duranti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Novaes de Araújo, Luciano da 

Cunha Gonçalves, José Rodrigo do Nascimento Duranti, Maico Marcelo 

Machado, Antonio de Andrade Ferreira, Leidiane Santiago Silva, Gedário 

Liberto de Jesus, Cícero da Silva, Amanda Silva Zanre Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON SANTIAGO ARAGÃO - 

OAB:25833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789/MT, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 PROCESSO 917-72.2019.811.0098CÓDIGO 67012Vistos.Cuida-se de 

Ação Penal em desfavor de Reginaldo Novais de Araújo, Maico Marcelo 

Machado, Luciano da Cunha Gonçalves, Antônio de Andrade Ferreira, 

Leidiane Santiago Silva, Amanda Silva Zanre Brito, José Rodrigo do 

Nascimento Duranti, Cícero da Silva e Gedário Liberto de Jesus, pelo 

suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 38 da (...)inexistência 

de revogação do mandato conferido à advogada Dra. Jacqueline Oliveira 

Mesquita OAB 25244/O, tem a causídica a obrigação legal de representar 

os interesses do acusado José Rodrigo do Nascimento Duranti em Juízo, 

principalmente neste caso que se trata de acusados presos 

preventivamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 do 

CPP, que pode variar de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, bem como, 

sob pena de ser oficiada a OAB para que tome as providências 

administrativas cabíveis ao caso.Desta forma, concedo nova oportunidade 

para a advogada dos réus apresentar memoriais finais, no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias.Em seguida, ao escoar o prazo, sem 

que haja manifestação, determino a intimação do acusado José Rodrigo, 

para que tome ciência da desídia da advogada, e proceda com a indicação 

de novo causídico, que deverá a apresentar os memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.Após a indicação de novo advogado, se for intimado e 

vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação por parte do réu, ou afirmação de 

que sua causídica ainda é a advogada anteriormente referida, desde já 

fica nomeado o Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para apresentação de 

memoriais do acusado.Com o aporte das alegações finais, voltem-me 

conclusos para sentença.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Sirva cópia da 

presente decisão como mandado.Expeça-se o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 18 de março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50706 Nr: 2654-95.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Quintino Rodrigues, Joaquim Gregório 

Rodrigues, Maria Rodrigues Minto, Sebastião Gregório Rodrigues, 

Minervina Rodrigues Ruzafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Evangelista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 AUTOS Nº 2654-95.2010.8.11.0098.
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CÓDIGO Nº. 50706

Vistos.

 SEBASTIANA QUINTINO RODRIGUES E OUTROS, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA em desfavor de 

GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Compulsando os autos, verifica-se que parte requerente apresentou 

memorial de cálculo devidamente atualizado no valor de R$439.545,65 

(quatrocentos e trinta e nova mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), e R$1.662.600,00 (um milhão, seiscentos e 

sessenta dois mil e seiscentos reais) referente à multa diária pelo 

descumprimento, aplicada no despacho inicial da presente ação.

Considerando os embargados de declaração foram julgados 

improcedentes por esse juízo, e embora tenha sido interposto recurso de 

apelação, verifica-se que os presentes autos não foram recebidos no 

efeito suspensivo, passo à analise da petitório retro.

Em que pese a fixação de multa diária por este juízo, verifica-se que a 

presente ação se estende por cerca de 10 (dez) anos, o que ocasionou 

na quantia de R$1.662.600,00 (um milhão, seiscentos e sessenta dois mil e 

seiscentos reais) referente à multa diária, entretanto, o Código de 

Processo Civil prevê que o juiz poderá modificar o valor da multa, ou 

excluí-la, quando verificados os requisitos existente no §1º do artigo 537, 

vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine o prazo razoável para cumprimento do 

preceito.

§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da 

obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (g.n.)

Embora o executado não tenha demonstrado o cumprimento parcial da 

obrigação ou justa causa para o seu descumprimento, requisitos exigidos 

no inciso II do artigo retro, entendo que o valor da multa aplicada 

encontra-se excessiva, razão pela qual, conforme autoriza o próprio 

artigo 537, §1º, inciso I, reduzo a referida multa diária em 50%, ou seja, 

R$831.300,00 (oitocentos e trinta um mil e trezentos reais).

No mesmo sentido entende os tribunais superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DAS 

ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. I 

- Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União 

contra decisão que, diante do descumprimento da tutela de urgência 

deferida, determinou o fornecimento do medicamento denominado Aginasa 

sob pena de multa diária. No Tribunal a quo, o recurso foi julgado 

improcedente. II - No que concerne ao pleito de redução do valor das 

astreintes, sabe-se que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido 

de que, via de regra, a sua revisão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 

Excepcionalmente, no entanto, o valor pode ser revisto diante da sua 

irrisoriedade ou exorbitância. III - Em casos semelhantes ao que ora se 

analisa, este Tribunal assim se manifestou quanto à multa diária fixada 

pelas instâncias ordinárias: AgRg no AREsp n. 193.361/AM, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 

6/6/2014 - Valor da multa diária: R$ 1.000,00 (mil reais); AgInt no AREsp n. 

1.020.781/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 23/5/2017, DJe 9/6/2017; REsp n. 1.721.048/PE, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. IV - 

Quando comparada a casos análogos apreciados por esta Corte, a multa 

arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, e confirmada pelo Tribunal de origem, 

mostra-se exorbitante, não incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. V - A 

redução da multa, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto - 

reiterados descumprimentos das decisões judiciais, tem amparo na 

jurisprudência desta Corte. VI - Correta, portanto, a decisão que conheceu 

do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. VII - Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 1530518/SP AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0184637-8, Relator: Ministro 

Francisco Falcão, Orgão Julgador: T2 – Segunda Turma, Data do 

Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/11/2019)”. 

(g.n).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR CONSOLIDADO 

DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO DO 

PERÍODO A FIM DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É 

admissível, em hipóteses pontuais, tal qual a descrita nos autos, a redução 

do valor da multa diária cominatória, observando-se os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, sem que se perca o caráter inibitório e 

coercitivo. A possibilidade de revisão do valor da multa dentro do prisma 

de avaliação de razoabilidade e proporcionalidade, não pode permitir que 

prevaleça a recalcitrância da parte que indevidamente deixar de cumprir 

ordem judicial. Lado outro, igualmente deve ser observado o entendimento 

de que a cobrança das astreintes não pode se constituir de fonte de 

enriquecimento sem causa, podendo, ante a ausência de limites temporais, 

alcançar montantes estratosféricos. A fim de não se caracterizar 

enriquecimento sem causa por parte do agravado, de rigor a redução do 

valor fixado, para que a multa pelo descumprimento da ordem judicial seja 

reduzido. Precedentes do STJ e TJAM. (TJ-AM - AI: 

40028284920198040000 AM 4002828-49.2019.8.04.0000, Relator: Joana 

dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 27/01/2020, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 28/01/2020)” (g.n.)

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório retro e HOMOLOGO 

o cálculo no valor de R$439.545,65 (quatrocentos e trinta e nova mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e 

R$831.300,00 (oitocentos e trinta um mil e trezentos reais), totalizando o 

valor de 1.270.845,65 (um milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

CONVERTO a presente ação em ação de execução por quantia certa e, 

para tanto cite-se o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral 

da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, oporem-se à execução por meio 

de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data 

da juntada aos autos do mandado de citação.

 Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do 

CPC).

Transcorrido o prazo sem o pagamento, havendo pedido de penhora 

online, voltem-me os autos conclusos.

Em não requerimento de penhora online, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o senhor Oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte 

executada. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela executada e aceitos por 

este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 529, §§1º e 2º, do 

CPC).

Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

Acaso haja requesto por parte da exequente, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC) devendo o exequente, no prazo de 10 (Dez) dias, opôs a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º do CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44247 Nr: 2706-68.2016.811.0080
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA, ALICE NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JHEYMISSON 

RIBEIRO SILVA - OAB:22538/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63225 Nr: 4101-27.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 4145-46.2018.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Rithyelly Pereira 

Rodrigues - OAB:13281/MA, Larissa Alves França - OAB:13285/MA

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 4216-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO, WJRDO, LFdO, GRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11498 Nr: 85-50.2006.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Lourdes Stephan
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT 1.938, 

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617/MT, Paulo 

Roberto Viccari - OAB:9934-A, Paulo Sergio R. B. Carvalho - 

OAB:23282/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, 

Jair Batista de Oliveira - OAB:1725/GO, MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA 

- OAB:37429, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13715 Nr: 849-02.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do estado 

de Mato Grosso-Nucleo Querência - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31178 Nr: 1218-20.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Emilio Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Francisco Nunes, WELLINGTON 

CARLOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO CABRAL 

JUNIOR - OAB:19760/O, Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que tome ciência 

das datas para realização de leilão, na modalidade somente eletrônico, 

sendo: 1º leilão: 05 de junho de 2020, com encerramento às 13:00. 2º 

leilão: 05 de junho de 2020, com encerramento às 16:00, conforme petição 

de ref. 17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 209-81.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANDRO ANTENOR TODESCATO, JV TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL, Zaqueu Transportes e 

Logisticas LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE MORAIS - 

OAB:3424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PIRES FERREIRA - 

OAB:33844, MARIANA SOUZA BAHDUR - OAB:48359, Murilo Guedes 

Chaves - OAB:32751/GO, Thiago Bocci Romualdo - OAB:49.707/PR

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 590-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY CANDIDO E CIA LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 20 de Julho de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 608 de 654



intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 56857 às 15h15 (MT)

Processo código 40338 às 15h45 (MT)

Processo código 69537 às 16h00 (MT)

Processo código 47988 às 16h15 (MT)

Processo código 68078 às 16h30 (MT)

Processo código 57314 às 16h45 (MT)

Processo código 68323 às 17h00 (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47988 Nr: 1553-63.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL TÉCNICA EXPERIMENTOS AGRONOMICOS 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vitorino da Silva, Invonete Bissoloti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 20 de Julho de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 56857 às 15h15 (MT)

Processo código 40338 às 15h45 (MT)

Processo código 69537 às 16h00 (MT)

Processo código 47988 às 16h15 (MT)

Processo código 68078 às 16h30 (MT)

Processo código 57314 às 16h45 (MT)

Processo código 68323 às 17h00 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49980 Nr: 2499-35.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORCILON DUARTE ALVES - 

OAB:GO/52.322

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56857 Nr: 1151-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE FERRREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO, Wilmar 

Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 20 de Julho de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 56857 às 15h15 (MT)

Processo código 40338 às 15h45 (MT)

Processo código 69537 às 16h00 (MT)

Processo código 47988 às 16h15 (MT)

Processo código 68078 às 16h30 (MT)

Processo código 57314 às 16h45 (MT)

Processo código 68323 às 17h00 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56857 Nr: 1151-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE FERRREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO, Wilmar 

Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 1244-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Eugênio de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Colling
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney - OAB:, Paulo Roberto Frantz Hippler - 

OAB:OAB/MT 23.346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, em 

atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, impulsiono 

os feitos abaixo ao setor de expedição visando à confecção das 

intimações/citações eventualmente necessárias (mandados/Carta/Carta 

Precatória), para redesignação das audiências de conciliação para a data 

de 20 de Julho de 2020, consigno seus respectivos códigos e horários 

para realização das audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor, se 

atentar de acrescentar à intimação, o teor do despacho inicial nos casos 

em que ainda não houve a citação da parte Requerida.

Processo código 63225 às 12h00 (MT)

Processo código 13715 às 12h15 (MT)

Processo código 39181 às 12h30 (MT)

Processo código 44247 às 12h45 (MT)

Processo código 48359 às 13h00 (MT)

Processo código 49980 às 13h15 (MT)

Processo código 50812 às 13h30 (MT)

Processo código 57043 às 13h45 (MT)

Processo código 11498 às 14h00 (MT)

Processo código 63303 às 14h15 (MT)

Processo código 63306 às 14h30 (MT)

Processo código 64491 às 14h45 (MT)

Processo código 64497 às 15h00 (MT)

Processo código 60014 às 15h15 (MT)

Processo código 63432 às 15h30 (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 1380-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950, KASSYO REZENDE BARCELOS - OAB:15260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 20 de Julho de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 56857 às 15h15 (MT)

Processo código 40338 às 15h45 (MT)

Processo código 69537 às 16h00 (MT)

Processo código 47988 às 16h15 (MT)

Processo código 68078 às 16h30 (MT)

Processo código 57314 às 16h45 (MT)

Processo código 68323 às 17h00 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68323 Nr: 1562-54.2019.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Staub

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 20 de Julho de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 56857 às 15h15 (MT)

Processo código 40338 às 15h45 (MT)

Processo código 69537 às 16h00 (MT)

Processo código 47988 às 16h15 (MT)

Processo código 68078 às 16h30 (MT)

Processo código 57314 às 16h45 (MT)

Processo código 68323 às 17h00 (MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-86.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000120-86.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de pensão por morte de segurado especial (rural), 

proposta por João Pedro da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social. O requerente aduziu ser cônjuge sobrevivente de Maria Luzia de 

Melo Silva, falecida em 24/06/2017, com quem conviveu em regime de 

economia familiar e dependia economicamente. Declarou, também, que a 

falecida era segurada especial à época do óbito. Relatou ter postulado 

administrativamente o pedido para concessão do benefício pretendido, em 

23/05/2018, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob o fundamento 

de perda de qualidade de segurado. Ante tais asserções, a parte autora 

pugnou pela concessão de tutela de urgência, para que a parte requerida 

conceda desde logo o benefício previdenciário pretendido, aduzindo a 

presença dos requisitos legais para tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Prioridade de tramitação De proêmio, defiro a prioridade de 

tramitação processual, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003. Desta 

forma, proceda a secretaria os devidos procedimentos. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 300, do Código de 

Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde 

que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, o art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação 

de tutela quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

concessiva da tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja 

antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora 

a título de pensão por morte, há o risco de que, caso a demanda seja 

julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já 

recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se constata 

que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe 

pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela que teria a finalidade de 

antecipar a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. 

De outro viés, esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 
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portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2020, às 

18h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se a autarquia 

ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação, 

oportunidade na qual deverá apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus 

da parte autora e da falecida. Intimem-se as partes da audiência 

designada. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-26.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000124-26.2020.8.11.0052. AUTOR: JOSE 

MARIA SANTANA FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade de segurado especial (rural), proposta por José Maria Santana Filho 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social. O autor, nascido em 

15/07/1952, possui, atualmente, 67 anos de idade. A parte autora aduziu, 

na petição inicial, desempenhar atividade rural em regime de economia 

familiar desde tenra idade até os dias atuais. Asseverou ter postulado 

administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade em 08/05/2019, pleito esse indeferido pela 

autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de atividade rural 

pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais asserções, por 

entender que preenche os requisitos legais (idade e qualidade de 

segurado especial), a parte requerente pugnou pela concessão de tutela 

de urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o 

benefício em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

assistência judic iár ia gratui ta Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora, declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 

300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela 

de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade 

do direito da parte autora é demonstrada pelos documentos que instruem a 

inicial. A parte autora apresentou cópia de sua certidão de casamento 

constando sua qualificação como sendo lavrador – certidão expedida em 

26/02/1982 e ato realizado em 26/02/1982, (Id. 30091104). Trouxe aos 

autos cópia de instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, 

denominado Sítio Santana, situado na comunidade rural São Jorge, 

município de Salto do Céu-MT, tendo a parte autora figurado como 

promitente comprador – contrato celebrado em 17/04/2003, (Id. 30091112). 

Há nos autos declaração de tempo de exercício de atividade rural, emitida 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco-MT, no qual consta 

que o requerente desempenha atividades campesinas desde 17/04/2003 

até a data da emissão desse documento (07/08/2019), (Id. 30091114). 

Apresentou, também, ficha de cadastro de contribuinte junto à SEFAZ-MT, 

sendo possível identificar que o requerente é enquadrado como 

microprodutor rural e exerce a atividade primária de criação de suínos – 

data de abertura do cadastro em 05/07/2005 e documento emitido em 

16/07/2019, (Id. 30091106). Demais disso, acostou aos autos notas fiscais 

de compra e venda de insumos agrícolas, datadas nos anos de 2004, 

2007, 2010, 2014, 2017, 2018 e 2019, (Id. 300091122). Bem assim, 

apresentou certidão de localização de imóvel rural, emitida pela Prefeitura 

Municipal de Salto do Céu-MT, constando que o imóvel do requerente, 

denominado Sítio Santa, com área de 4.59hás, é situado na comunidade 

rural São Jorge, Colônia Rio Branco, município de Salto do Céu-MT, (Id. 

30091108). De outro vértice, o perigo da demora se constata na natureza 

alimentar do benefício pretendido, configurando-se, assim, um dano 

irreparável para o autor, que, já debilitado pela idade avançada, tenha que 

continuar a desempenhar atividade rural para suprir a necessidade de 

subsistência própria e da família. Desse modo, em análise perfunctória, 

própria desta fase processual, verifica-se que a parte requerente logrou 

êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

para determinar à parte requerida que proceda com a implantação do 

benefício de aposentadoria por idade de segurado especial (rural) em 

favor do autor. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça 

ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a 

ser entregue em mãos, requisitando que implante o benefício 

previdenciário objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado desta 

ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente arbitrada, 

além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e a outros 

órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por improbidade 

administrativa, bem como para adoção de outras medidas previstas no 

nosso ordenamento jurídico. De outro viés, esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá apresentar 

extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente. Em tempo, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2020, às 18h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar 

a efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a 

requerente por intermédio de seu advogado. Intime-se o requerido por 

meio eletrônico. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000600-98.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. R. (EXEQUENTE)

N. C. D. R. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000600-98.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: 

N. C. D. R. R., AUREA REGINA DOS REIS EXECUTADO: EZIO GOMES 

RIBEIRO Aqui se tem executivo de título judicial ajuizado por N. C. dos R. R. 

representada por sua genitora Aurea Regina dos Reis em desfavor de 

Ézio Gomes Ribeiro. Há certidão nos autos indicando que a parte requerida 

apresentou comprovante de pagamento perante a secretária deste Juízo. 

Intime-se a parte autora para manifestação quanto ao comprovante 

juntado, no prazo de 05 (cinco) dias. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000806-15.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. D. O. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000806-15.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA REU: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA 

JUNIOR SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação de guarda e alimentos 
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proposta por K. S. da S. O. representada por sua genitora Marcilene 

Oliveira da Silva em desfavor de Fabio Teodoro de Oliveira Junior. A parte 

autora manifestou pela desistência dos pedidos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Não havendo óbice quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora e julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

face da desistência da ação. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para informar os dados necessários para 

levantamento de valor. Rio Branco/MT, 19/03/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-08.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FLOZINA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para informar os dados necessários para 

levantamento de valor. Rio Branco/MT, 19/03/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-79.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. O. F. (AUTOR(A))

E. D. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

GLEICIANA DE OLIVEIRA FERNANDES OAB - 030.253.781-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000362-79.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

E. D. O. F., H. D. O. F. REPRESENTANTE: GLEICIANA DE OLIVEIRA 

FERNANDES REU: EDSON FERNANDES SENTENÇA Relatório Aqui se tem 

medida apresentada por E. de O. F. e H de O. F., representado por 

Gleiciana Francisca de Oliveira em desfavor de Edson Fernandes. Durante 

o trâmite processual as partes compuseram acordo. Concordam que 

Gleiciana ficará com a guarda das crianças e Edson pagará R$1.000,00 

(um mil reais) a título de pensão alimentícia, equivalente à 22,68% (vinte 

dois e sessenta e oito por cento) do salário líquido que corresponde à 

R$4.409,85 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta cinco 

centavos), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas referente 

a medicação e material escolar. Pactuaram que os valores referente a 

pensão alimentícia serão pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, bem como 

que os valores deverão ser depositados em conta corrente em nome da 

genitora até que a pensão seja implantada em folha de pagamento 

Aduziram que a visitação será realizado de forma livre, devendo Edson 

comunicar Gleiciana com antecedência. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, 

tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Havendo pedido de desconto em folha 

de pagamento da importância de prestação alimentícia, determino que 

oficie, com o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada 

mensalmente e a conta na qual deve ser feito o depósito, e o enviando 

diretamente à autoridade, à empresa ou ao empregador, para que esse 

faça o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, 

a contar do protocolo do ofício. Encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo em condição de findo. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42711 Nr: 260-45.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos 260-45.2017.811.0052 – Código 42711

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

INTIMEM-SE as partes.

Após, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46138 Nr: 1962-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Aqui se tem procedimento investigatório pela prática, em tese, de Ato 

Infracional análogo ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro c/c artigo 330 do Código Penal e artigo 69 caput do Código Penal, 

tendo como suposto autor Bruno Henrique Souza Santos.

Consta nos autos que os fatos teriam ocorrido em 18/07/2016 e a 

presente representação recebida em 16/10/2017.

Decido.

 1. Quanto ao 1° (primeiro) fato.

O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece pena máxima de 

01 (um) ano para o delito em tela e, nestes casos, o Código Penal prevê 04 

(quatro) anos para que o Estado possa lograr uma punição, nos termos do 

artigo 109, inciso V.

No entanto, considerando que o suposto autor do fato era menor de 21 

(vinte e um anos) à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser 

reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, caindo o 

prazo, portanto, para 02 (dois) anos.

2. Quanto ao 2°(segundo) fato.

O artigo 330 do Código Penal estabelece pena máxima de 06 meses para o 

delito em tela e, nestes casos, o Código Penal prevê 03 (três) anos para 
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que o Estado possa lograr uma punição, nos termos do artigo 109, inciso 

VI.

No entanto, considerando que o suposto autor do fato era menor de 21 

(vinte e um anos) à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser 

reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, caindo o 

prazo, portanto, para 01 (um) ano e meio.

3. Dispositivo

Tendo em conta que a representação foi recebida em 16 de outubro de 

2017, sem que tenha, desde então, ocorrido qualquer fato interruptivo da 

prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

Sendo assim, RECONHECO A PRESCRIÇAO e EXTINGO A PRETENSÃO 

SOCIOEDUCATIVA em relação à Bruno Henrique Souza Santos.

Cancelo a audiência de apresentação outrora designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 3427-36.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Joaquim Doria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder o restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, também no valor de um salário 

mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 

meses a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57010 Nr: 4095-07.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivaldo Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maia Vendramini - 

OAB:MT - 23004, Graziele Penachioni Claudino - OAB:MT - 16.305-O, 

Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder o restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, também no valor de um salário 

mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 

meses a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52296 Nr: 1317-64.2018.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonalda Javarini Bonfá, Secondo Igídio Bonfá

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1317-64.2018.811.0052 (52296)

Requerente: Leonalda Javarini Bonfa

Requerido: Secondo Igídio Bonfá

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação de interdição, cumulada com pedido de curatela, 

proposta por Leonalda Javarini Bonfa em face de Secondo Igídio Bonfá.

A tutela de urgência foi deferida, nomeando a requerente como curadora 

provisória do requerido, bem como determinada a realização de audiência 

de entrevista com o requerido e estudo social na residência da curador 

provisória.

Relatório Psicossocial realizado pelos auxiliares do juízo – à ref. 26.

Realizado audiência de entrevista, à ref. 28.

Deferido o pedido de autorização para venda de veículo em nome do 

requerido – à ref. 40.

Certidão de Óbito - à ref. 45.

Por fim, o autor da presente ação pugnou pela extinção do feito, sem 

resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto processual.

 É o relatório. Decido

 A ação de interdição tem caráter personalíssimo e intransmissível, por 

isso, falecendo a pessoa que seria interditada, torna-se sem objeto o 

pedido e, portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de 

mérito.

 Portanto, tendo a presente ação por objeto a declaração de incapacidade 

da pessoa, torna-se desnecessária a prestação jurisdicional com o 

falecimento do interditando, havendo a perda de objeto, por isso a 

extinção do processo é consequência processual inarredável.

Ante o que foi dito, julgo extinto o presente processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, remeta-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

P. R. I. C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 1398-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Martins de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:MT - 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem Mandado de Segurança impetrado por Zilma Martins de Moura 

em face do suposto ato coator de Antônio Xavier de Araújo, na qualidade 

de Prefeito do Município de Rio Branco – MT.

 Recebo o Recurso de Apelação, tempestivamente. Intime-se o impetrante 

para, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos à Instância Superior, externando as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55466 Nr: 3279-25.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Célia Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:MT - 16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(s) da 

parte requerente a apresentar contrarrazões recursais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14043 Nr: 705-73.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amador Ataide Gonçalves Tut, Cooperativa 

Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Luiz Henrique de Oliveira Santos - OAB:209931, 

Wilber Norio Ohara - OAB:OAB/MT 8..261

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1254-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues, Gilcimar de 

Oliveira Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título extrajudicial, ajuizado por Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Gilcimar de Oliveira Rodrigues – ME e Gilcimar de 

Oliveira Rodrigues.

Pratiquem-se os atos próprios, para localização da parte requerida pelo 

sistema BACENJUD, INFOJUD, e RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39324 Nr: 500-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Andrade Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de autorização de Alvará Judicial proposta por Edna 

Andrade Bonfim.

Tentada a intimação da parte autora para promover o prosseguimento do 

feito, seu advogado manifestou-se nos autos dizendo ter perdido o 

contato com a assistida.

Decido

O interesse público, umas das vertentes do interesse processual, rege o 

processo judicial. Isso porque, a existência do processo judicial e seu 

hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, dentre outros vários 

motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, trazendo enormes 

dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que as partes não comparecem mesmo depois de 

devidamente intimada.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 928,51 (1 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.

Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 508-45.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Oliveira Bernardino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Lotérica de Salto do Céu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem notificação judicial ajuizado por Lucas Oliveira Bernardino 

Silva em desfavor de Casa Lotérica Salto do Céu LTDA, José Luiz Lemos 

Morais e Elisangela Lopes Morais.

Recebida a inicial –à ref. 11-, a parte autora juntou pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, - à ref. 25.

Há certidão nos autos impulsionando o feito para que o requerente 

complementasse o pagamento da diligência, tendo em vista tratar-se de 03 

(três) diligências –à ref. 26.

A parte autora informou que o endereço dos 03 (três) requeridos são na 

mesma localidade –à ref. 29.

É o relatório.

Cumpra-se integralmente a determinação de ref. 11, sem necessidade de 

nova complementação da diligência do Oficial de Justiça tendo em vista 

que os três réus poderão ser encontrados no mesmo endereço.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47345 Nr: 2634-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosaria Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, Fernanda Pontes Andrade - OAB:19.429/O, HERMES 

TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - OAB:67287, MARCELO ANTONIO DA 

SILVA - OAB:21332/O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(s) da 

parte requerente a apresentar contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54601 Nr: 2781-26.2018.811.0052
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA SOLDÁ DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem medida em que se busca a retificação de registro civil, 

ajuizado por Vanilza Marques.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte indique as provas 

pretendidas para deslinde do feito.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes 

formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53823 Nr: 2275-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva, Adilson Laurentino 

da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(s) da 

parte requerente a manifestar-se no prazo legal acerca do documento 

anexado na ref: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53823 Nr: 2275-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva, Adilson Laurentino 

da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título judicial, ajuizado pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Noreste de Mato Grosso e 

Acre – Sicredi Noeste MT e Acre em desfavor de Adilson Laurentino da 

Silva ME e Adilson Laurentino da Silva.

Pratiquem-se os atos próprios, para localização de bens pelo sistema 

BACENJUD.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56563 Nr: 3838-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Oliveira Santos, Luiz Carlos Pereira 

Espinosa, Gean Laurindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Josadabe Chaves Caetano - 

OAB:22.515/O, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

GEAN LAURINDO DE SOUZA, LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA E 

VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS.

Em razão da petição de ref. 132, REVOGO a nomeação da advogada Dra. 

ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24.821, bem como NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. JOSADABE CHAVES CAETANO, OAB/MT 22.515-O, 

para que atue como advogado nesta ação, representando VANDERLEI 

OLIVEIRA SANTOS, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 05 URH – R$ 4.462,58. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em favor de Dra. ISIS 

ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24.821.

 Vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste acerca da 

localização da testemunha RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES, Carta 

Precatória (ref. 131).

INTIME-SE o novo advogado de sua nomeação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34318 Nr: 1062-48.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, art. 

109, inc. VI combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, 

considerando que o presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face de GILSIMAR SILVESTRE DE ANDRADE, 

em razão de ter ocorrido a prescrição retroativa.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34798 Nr: 1302-37.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagno Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Charles Kleber Rodrigues - OAB:OAB/MT 

15.876

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, art. 

109, inc. VI combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, 

considerando que o presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face de FAGNO RIBEIRO DOS SANTOS, em 

razão de ter ocorrido a prescrição retroativa.Deixo de receber o recurso 

interposto pela defesa, em razão da perda do objeto.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39401 Nr: 541-35.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Teodoro Paz da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido 

na impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Por fim, estando 

os cálculos de ambas as partes equivocados, sendo necessária a 

readequação à decisão da Suprema Corte (Tema 810), DETERMINO a 

intimação da parte autora para que, após preclusa esta decisão, no prazo 

de 10 dias, apresente novos cálculos do valor devido, seguindo os 

seguintes critérios: I) a data de cada parcela corresponde ao valor do 

salário-mínimo vigente à época em que a mesma era devida;II) parcela 

inicial em 28/04/2009 e parcela final em 09/05/2010; III) citação ocorrida em 

28/04/2009; IV) sentença proferida em 23/01/2010; V) incidência do INPC, 

para fins de correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, 

que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, até 06/2009 e IPCA-E desde 

26/06/2009; VI) quanto aos juros de mora, até a entrada em vigor da Lei 

11.960/09 (30/06/2009), aplica-se juros moratórios de 1% ao mês (12% 

a.a.); VII) após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, aplica-se o índice 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009); e, VIII) abstenha-se de fazer uso do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, por estar desatualizado, devendo 

demonstrar claramente que os índices de juros e correção monetária 

seguem o disposto na presente decisão;IX) A incidência da multa diária 

entre a data da intimação da decisão que determinou a implatação do 

benefício até um dia antes da data início do pagamento do benefício.Após 

a apresentação dos cálculos pela parte autora(exequente) deverá ser 

intimada a parte requerida(executada) para manifestação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39402 Nr: 542-20.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Javel Prade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de cumprimento de sentença.

A parte autora pugnou pela atualização do crédito exequendo, 

reconhecido na fase de cumprimento de sentença, com o acréscimo da 

condenação de honorários advocatícios fixados em 10%.

 Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença da fase de cumprimento 

de sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização 

do débito nos parâmetros fixados à ref. 36, acrescentando o valor dos 

honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre a 

diferença entre o valor apresentado pelo INSS e o valor homologado pelo 

Juízo.

 Após, abra-se vista dos autos às partes.

Nada sendo requerido, expeça-se requisição de pequeno valor por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Em seguida, expeça-se Alvará de Levantamento.

De tudo cumprido, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes autos 

com na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade 

de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40434 Nr: 1040-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

Marcos Barbosa da Silva.

A defesa requereu autorização para que o réu se mude para Barra do 

Bugres/MT, visto que ele teria conseguido emprego em uma usina de 

cana-de-açúcar.

Instado a manifestar-se, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi favorável ao pedido 

(ref. 85).

Juntamente ao pedido a defesa apresentou o endereço onde o réu pode 

ser encontrado, Av. Airton Sena, 1421 – Maracanã – Barra do Bugres/MT.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando os autos, evidencia-se que o réu está cumprindo integralmente 

as medidas impostas e não há evidencias que desabonem a conduta dele.

Além disso, não foi imposta proibição de mudança de domicílio, apenas 

que fosse informado o Juízo no caso de alteração.

Diante do exposto, anote-se a alteração do réu MARCOS BARBOSA DA 

SILVA para a cidade de BARRA DO BUGRES/MT devendo se apresentar 

na Vara Única da Comarca.

DETERMINO elaboração de cálculo atualizado da pena e o 

encaminhamento dos presentes autos de Execução Penal para a Comarca 

de Barra do Bugres/MT, para lá ser feita a fiscalização da pena do 

reeducando, conforme dispõe o artigo 1.547 da CNGCGJ/MT.

Tendo em vista que este feito não tramitará mais nesta comarca e que em 

Barra do Bugres há núcleo da Defensoria Pública, REVOGO a nomeação 

do advogado dativo Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 

21.373/O.

INTIME-SE.

À CONCLUSÃO.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8855 Nr: 898-30.2007.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Melo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE os alegados herdeiros, via DJe, para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias.

 Com a manifestação, CITE-SE a parte requerida/executada para 

manifestar-se acerca do pedido de habilitação dos herdeiros, no prazo de 

10 dias.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-07.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000177-07.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:SILVANA 

REGINA CARREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA 

SILVA FERRARI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-38.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON MESSIAS MAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000313-38.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROBERSON MESSIAS MAZETE Endereço: AVENIDA BOA VISTA, 

2882, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ROBERSON 

MESSIAS MAZETE A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2019 Hora: 08:30, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 30 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON MESSIAS MAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000313-38.2019.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cobrança 

indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ROBERSON MESSIAS MAZETE Endereço: 

AVENIDA BOA VISTA, 2882, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 POLO ATIVO: 

ROBERSON MESSIAS MAZETE A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado para 

execução da sentença, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, sob 

pena de arquivamento dos autos. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO BRANCO, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Autos n.° 

1000589-69.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP. REQUERIDO: TAIANE CRISTINA ALVES DA SILVA. Aqui se 

tem Ação de Cobrança proposta por Medeiros da Silva e Silva LTDA – EPP 

em face de Tatiane Cristina Alves da Silva. A parte autora desistiu da 
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demanda. (ID 25534546) É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice 

quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora, que importa 

em desistência da ação. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação 

e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-14.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000194-14.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOZENI GOMES DE SOUZA. 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTOS MATO GROSSO LTDA. Aqui se tem reclamação cível 

proposta por Jozeni Gomes de Souza em face de Administradora de 

Consórcio Nacional Honda LTDA. Expeça-se alvará de liberação de 

valores, observando-se os dados bancários declinados nos autos – ID 

23754449. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de 

praxe. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000098-96.2018.8.11.0052. REQUERENTE: OZANI DE BARROS SILVA. 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. Aqui se tem Ação declaratória de 

inexistência de débito proposta por Ozani de Barros Silva em face de 

Banco Bradesco S/A. Tendo em vista a manifestação (ID 24714932), fixo 

o prazo legal para que a parte autora manifeste-se acerca do valor 

depositado, logo, observando-se os dados bancários que serão 

acostados nos autos, expeça-se alvará de liberação de valores. Após, 

nada sendo requerido, determino a remessa dos autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de 

praxe. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-42.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010085-42.2015.8.11.0052. EXEQUENTE: ADAILTON DA SILVA PERES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por Adailton da Silva Peres em 

face do Estado de Mato Grosso. A parte exequente informou a satisfação 

do débito. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o exposto, 

verifica-se que houve a quitação do débito exequendo, razão pela qual, 

com fulcro no artigo 924, II, cumulado com artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Após, determino 

que remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA CLARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000178-89.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:CRISTIANA 

CLARA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-20.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000116-20.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

MARINA OLIVEIRA DA SILVA, Endereço: AV TANCREDO NEVES, 840, 

CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: MARINA OLIVEIRA DA SILVA. 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: Anexo VALOR DO 

DÉBITO: R$ 715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos) 

referente à multa por litigância de má-fé, e R$ 500,00 (quinhentos reais) 

referente aos honorários advocatícios. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. 

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 
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desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000118-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000118-87.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: MARIA 

NATAYNNY DOS SANTOS, Endereço: RUA GETULIO VARGAS, S/N, QD 

05, CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 

1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: MARIA 

NATAYNNY DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

DECISÃO: Anexa VALOR DO DÉBITO: R$ 715,50 (setecentos e quinze 

reais e cinquenta centavos) referente à multa por litigância de má-fé, e R$ 

500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios, 

totalizando: R$ 1.401,85 (hum mil quatrocentos e um reais e oitenta e cinco 

centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO 

BRANCO, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON COSMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000119-72.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

JAILSON COSMO DOS SANTOS, Endereço: RUA DOURADOS, S/N, 

INDEFINIDO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: JAILSON COSMO DOS 

SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: Anexa VALOR DO 

DÉBITO: R$ 715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos) 

referente à multa por litigância de má-fé, e R$ 500,00 (quinhentos reais) 

referente aos honorários advocatícios, totalizando a quantia atualizada de 

R$ 1.401,85 (um mil quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-74.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-74.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:SEBASTIANA DE 

ALMEIDA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000108-43.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO, Endereço: RUA LAMBARI, S/N, 

CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

POLO ATIVO: DANIELA CRISTINA NEVES BRITO. A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: Anexo VALOR DO 

DÉBITO: R$ 715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos) 

referente à multa por litigância de má-fé, e R$ 500,00 (quinhentos reais) 

referente aos honorários advocatícios, totalizando a quantia atualizada de 

R$ 1.401,85 (um mil quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M I C PARRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E VIDROS - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-14.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:RITA ALVES 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA SILVA 

FERRARI POLO PASSIVO: M I C PARRA COMERCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUCAO E VIDROS - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-74.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOINO PEDRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 
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Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000752-12.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71244 Nr: 433-32.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Código nº 71244.

Processo nº 433-32.2017.811.0032.

Vistos.

Tendo em vista que as gravações feitas em audiência são salvas em 

backup e arquivadas em pasta própria pela Diretoria do Fórum, DEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa à Ref. 163, razão pela qual, DETERMINO que 

se faça a regravação referente o interrogatório do acusado Arilson 

Marcos de Arruda.

Após, encaminhe a mídia e os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80507 Nr: 788-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 788-08.2018.811.0032.

Código nº 80507.

Vistos.

DESIGNO audiência de instrução para a data de 10 de setembro de 2020, 

às 13h, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade, acompanhadas de 

seus advogados e testemunhas a serem arroladas e trazidas 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, Defensoria Pública da Comarca de Rosário 

Oeste - MT - OAB:

 Autos nº 781-50.2017.811.0032.

Código nº 71928.

Vistos.

Considerando a suspensão das sessões plenárias do Tribunal do Júri 

envolvendo processo de réus presos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (art. 10, inciso III, da 

Portaria-Conjunta n. 247/2020), REDESIGNO a Sessão de Julgamento 

anteriormente aprazada, para o dia 13 de abril de 2020, às 09h.

No mais, considerando o retorno das atividades da Defensoria Pública na 

Comarca de Rosário Oeste/MT, REVOGO a nomeação feita ao advogado 

Nelson Alexandre Moreira Nunes.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74302 Nr: 2056-34.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57222 Nr: 1486-53.2014.811.0032

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Xavier Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Cândido da Silva, FREDERICO 

GUILHERME DE MOURA MULLER, RODOLFO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme juntada de ref. 85, consta que o Requerido foi devidamente 

citado da ação e deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Nos 

termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor/requente para manifesta o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73936 Nr: 1922-07.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, Filiação: 

Maria dos Santos e João Aguardino de Jesus, data de nascimento: 

12/01/1968, brasileiro(a), natural de Lagoa do Tambori-AL, casado(a), 

autonomo, Telefone 018 9 9662 1270. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso de 

suas atribuições legais, vem, com o devido respeito, à honrada presença 

de Vossa Excelência para, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, oferecer DENÚNCIA Em desfavor de: JOSÉ ALMEIDA DOS 

SANTOS, vulgo "TATU", 49 anos, brasileiro, maior, casado, autônomo, 

natural de Lagoa do Tambori/AL, nascido em 12/01/1968, portador do RG 

n. não informado e inscrito sob o CPF n. não informado, filho de Maria dos 

Santos e João Aguardino de Jesus, resident e domiciliado na Rua Miguel 

Antonio Demane, nO301, Jardim Santa Olga' n município de Maracaí/Sp' 

telefone (18) 99662-1270, por ter praticad seguintes fatos delituosos: 1/5 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO e ESTADO DE MATO GROSSO PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE Código 73936 F FATO - USO DE 

DOCUMENTO FALSO Consta do incluso procedimento que, no dia 17 de 

junho de 2017, por volta das 17h50min, na BR 163/364, KM 494, no 

município de Jangada/MT, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, o 

denunciado JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, fazia uso de documento 

público falsificado, consubstanciado em uma Carteira Nacional de 

Habilitação. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado JOSÉ 

ALMEIDA DOS SANTOS conduzia veículo automotor do tipo Cavalo Trator, 

marca MAN, modelo TGX 28.440, com 02 (dois) semi-reboques, cor 

vermelha, placa FJA-6330, na supracitada rodovia, oportunidade em que 

foi abordado por integrantes da Polícia Rodoviária Federal, que realizavam 

fiscalização de rotina. Em sequência, o denunciado apresentou a um dos 

policiais rodoviários a carteira nacional de habilitação em nome de Rogério 

Alves, categoria AE, momento em que o policial observou que se tratava 

de documento falso/alterado ("inautêntico"). Desta feita, foi realizada 

buscas no interior do veículo, localizando uma CNH, categoria B, em nome 

de JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, oportunidade em que o denunciado 

confessou que aquele documento era de sua propriedade, e que fazia uso 

de documento falso, por não possuir habilitação para conduzir veículo 

articulado de carga.

Despacho: Vistos.1.DEFIRO o pleito Ministerial retro no sentido de 

determinar a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público 

(v.g. Vivo, Tim, Oi, Claro, Sky, Energisa etc.) para que informem eventuais 

endereços do réu constantes de seus respectivos bancos de 

dados:2.Localizado(s) endereço(s) distinto(s) daquele(s) objeto de 

tentativa de citação anterior, desde logo DETERMINO a expedição de novo 

mandado citatório ao(s) endereço(s) fornecidos;3.Infrutífera tentativa de 

localização de endereço(s) do réu, desde logo DETERMINO a sua citação 

por edital, nos termos do art. 363, § 1º do Código de Processo 

Penal;4.Decorrido o prazo de citação por edital sem o comparecimento do 

réu aos autos, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo da prescrição em abstrato do crime em tela, a ser 

fiscalizado pela Secretaria da Vara.5.Ciência ao MPE.6.Cumpra-se.7.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Catarine Margareth 

Rodrigues Gonçalves , digitei.

Rosário Oeste, 18 de março de 2020

Adriana Francisca Neto Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93578 Nr: 2815-27.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva Santos, Pabblo Junior 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, Marcilene Pereira dos Santos - OAB:14232

 Autos nº 2815-27.2019.811.00032.

Código nº 93578.

Vistos.

Ante o teor do ofício 196/2020/SROSP/SAAP/SESP, bem como 

considerando que nos termos da CNGC a transferência e remoções de 

presos para fora do Estado de Mato Grosso, necessitam de anuência dos 

respectivos Juízos de origem e destino, DEFIRO a anuência para 

transferência do acusado Paulo Roberto da Silva Santos.

Vale registrar, que o acusado não possui mandado de prisão em aberto 

pelo Estado de Mato Grosso, conforme Ref. 152.

No mais, concedida a anuência pelo Juízo de destino, PROVIDENCIE-SE o 

necessário para o traslado do preso, no prazo de 05 (cinco) dias.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sirva a presente decisão como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67839 Nr: 1694-66.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA PEREIRA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de initmar o autor para manifestar-se a respeito da ref. 61, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69848 Nr: 2644-75.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berenice Maria Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato, ou oferecer meios legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 1240-57.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS - de Rosário Oeste, OÁTOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino Sansão Correa da 

Costa - OAB:4197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:OAB/MT7.633

 Certifico que o Recurso de Apelação (ref. 37) foi interposto 

tempestivamente. Intimo a parte requerida para apresentar Contrarrazões 

no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-90.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-47.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GAUDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para que se manifeste quanto à petição da parte Reclamada constante no 

andamento de Id. n. 29195336, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97174 Nr: 508-66.2020.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuídora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joely de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO aos presentes 

embargos a fim de obstar a realização de atos de constrição judicial de 

bens da embargante até o deslinde final deste processo, o que faço com 

fulcro no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, 

considerando que não há auto de avaliação do imóvel, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de realização 

de avaliação do imóvel de matrícula 73.872, devendo o Oficial de Justiça 

após efetuar a avaliado, lavrar o respetivo auto.Em seguida, sendo o 

imóvel avaliado em valor suficiente para garantir a execução, registre-se a 

averbação na matrícula do respectivo imóvel.Caso o imóvel seja avaliado 

em valor inferior à garantia da dívida, o efeito suspensivo será 

IMEDIATAMENTE levantado.Translade-se cópia desta decisão aos autos 

da execução (nº 1297-51.2009.811.00032).Intime-se a embargada para 

que apresente resposta no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diego HartmannJuiz de DireitoEm substituição legal

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001523-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA (REQUERENTE)

IDOALDO RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001523-58.2018.8.11.0053. REQUERENTE: IDOALDO RODRIGUES 

MOREIRA, MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA REQUERIDO: PEDRO 

PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Sem prejuízo do julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes a especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as com objetividade, pena de 

indeferimento. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000391-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUÍZIO BENEDITO AMORIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000391-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VALQUIRIA FONTES DA 

SILVA REQUERIDO: ALUÍZIO BENEDITO AMORIM JUNIOR Vistos etc. Defiro 

o pedido da parte Autora realizado em audiência, e dispenso audiência de 

conciliação ou mediação (art. 334, § 5º, do Código de Processo Civil). 

Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do 

interesse da parte Requerida. No mais, aguarde-se, em secretaria, o 

transcurso do prazo para defesa, certificando-se o necessário. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67472 Nr: 1229-96.2013.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porcino da Costa 

Junior - OAB:16614, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13025/MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso para 

PRONUNCIAR, em juízo provisório de admissibilidade de culpa, o acusado 

Djalma Bezerra de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 121, § 2º, IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, com 
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lastro no art. 413 do Código de Processo Penal, eis que presentes a 

materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.Em atendimento ao 

disposto no artigo 413, § 3º do CPP, entendo não existem elementos 

suficientes para a decretação da prisão. Intime-se o réu na forma do art. 

420, parágrafo único, do CPP. Passado este decisum em julgado, 

certifique-se e dê-se vista dos autos no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, primeiramente ao i. representante do Ministério Público, após a 

Defensoria Pública, para os fins do artigo 422 do CPP.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10389 Nr: 823-85.2007.811.0053

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeannie Rosa e Silva - 

OAB:6.510/MT, MÁRCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - OAB:MT/8274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 96: DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 851-77.2012.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MOZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, ANA PAULINA DE 

OLIVEIRA, WILSON MOZA DE OLIVEIRA, JOIRCE ROSA DE OLIVEIRA, 

MARIA NICIA DE OLIVEIRA, JANETE ANA DE OLIVEIRA, MARIA ARESTINA 

DE OLIVEIRA, PAULO MOSA DE OLIVEIRA, ERSON MOZA DE OLIVEIRA, 

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dâmaris Alves Chaves Negrão 

- OAB:22691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a petição de fl. 275, DEFIRO o pedido e, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição da segunda via do Formal de Partilha.

Após o cumprimento, nada sendo requerido, retornem os autos ao 

arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66395 Nr: 706-84.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PINTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que até o presente 

momento o Executado não foi citado, pois todas as tentativas restaram 

infrutíferas.

Logo, ante a sua não localização, antes de apreciar a petição de fls. 

65-68, Manifeste-se a parte Exequente em termos de localização do 

Executado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129 Nr: 240-81.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES, CARMITA DA 

SILVA BENEVIDES, BENTO RODRIGUES BENEVIDES, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARIA MINERVINA ARANTES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD-PRESSA ADMINISTRADORA E 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Campos Fraga 

- OAB:24546/SP, Helio Passadore - OAB:3008-A/MT, Luis Ferreira da 

Silva - OAB:1357/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o executado da penhora realizada (CPC, art. 841).

2. Expeça-se precatória para Várzea Grande/MT para fins de avaliação e 

alienação do bem penhorado (CPC, art. 879 e seguintes).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61089 Nr: 1484-88.2012.811.0053

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA VIANA DOS REIS, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 440-68.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CRUZ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Jesus Vieira de 

Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TRF1, bem como, para 

eventuais providências a serem postuladas.

 No silêncio, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79719 Nr: 289-92.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA, EMILSON DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548, José Orlando do Nascimento Filho - 

OAB:17034/E, Luciane Rosa de Souza - OAB:15779, RAFAEL SOUZA 

NUNES - OAB:14676
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 Vistos etc.

Ao MPE para impugnação.

Ainda, digam as partes, justificadamente, as provas que pretendem 

produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000429-07.2020.8.11.0053. REQUERENTE: JAMIL MACIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Verifica-se que a peça 

inicial da ação em tela foi endereçada ao Juizado Especial deste Juízo. 

Destarte, DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a Vara 

Especializada do Juizado Especial desta Comarca, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se e intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000796-65.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ENILZA DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA 

Vistos etc. CUMPRA-SE anterior decisão, com CITAÇÃO da requerida para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Às 

providêncvias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000116-80.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Com razão o 

exequente. O acórdão proferido condenou a parte executada ao dobro do 

valor, mas esta somente depositou na forma simples. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor remanescente a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 19 de 

março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000751-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES OAB - MG97956 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAROLDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA VITORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000751-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: E. V. D. S. S. REQUERIDO: 

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Eventual "error in judicando" 

não possibilita o manejo de embargos de declaração. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-81.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-81.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DAIZE RIBEIRO 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 
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das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001373-77.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001373-77.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 34.533,71 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANA ROSA DE ANDRADE 

Endereço: Américo Pinto Brasil, 364, Fronteira, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ANA ROSA DE ANDRADE A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 15:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de janeiro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000647-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE ANGELICA DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000438-66.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ALCINA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-51.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000439-51.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ADRIANA DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1005452-90.2020.8.11.0001. AUTOR: JOSIAS RODRIGUES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Cuida-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada aforada pela parte requerente em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerente possui histórico constante de consumo de energia elétrica, 

contudo, a requerida, sem causa aparente, procedeu à suspensão dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para determinar à requerida se abstenha de suspender 

a prestação de serviços de energia elétrica. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o 

art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos 

da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que a falta de energia elétrica causa às pessoas. São 

serviços essenciais à sociedade moderna. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à requerida 

proceda ao religamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

assim se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica à parte 

requerente, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Face ao 

reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. No mais, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Citem-se as partes reclamadas, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. B. GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000397-07.2017.8.11.0053. REQUERENTE: T. A. B. GONCALVES & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA Vistos etc. 

Seguem as informações solicitadas da Receita Federal. Diante do caráter 

reservado das informações, proceda-se na forma da CNGC/MT, de forma 

que só os Advogados das partes tenham acesso. Intime-se. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO RUBENS FERNANDES (REQUERIDO)

DANIEL BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

IZABEL CAMPOS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000104-37.2017.8.11.0053. REQUERENTE: HERMES RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: DANIEL BARBOSA DA SILVA, IZABEL CAMPOS 

BRASIL, AMERICO RUBENS FERNANDES Vistos etc. Diante da petição 

acostada, e da desnecessidade de outras providências, REMETAM-SE 

ESTES AUTOS AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001408-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

deter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001408-03.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VALDECY DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. REITERE-SE, agora 

por Oficial de Justiça, sem prejuízo da possibilidade da parte levar a 

decisão à parte requerida, nos moldes da liminar outrora proferida, 

concedendo-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da 

determinação imposta, consignando que a omissão injustificada importará 

em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição da multa prevista 

no art. 77, § 1º, do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor do gerente 

responsável da parte requerida. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEY LOUZITANO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002492-39.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUZINEY LOUZITANO 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da 

requerente, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002343-43.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDE BRANDAO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 
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processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000670-83.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ALINE PRESSI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é devido em vista 

da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a 

autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

RECEBO o recurso interposto. Contrarrazões encartadas aos autos. 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio TJ/MT, com as cautelas devidas 

e as nossas homenagens. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001023-55.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIOGO GENEROSO FELIPE DA 

SILVA REQUERIDO: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 

DELIBERAÇÕES Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, mister afastar-se a alegação de 

ilegitimidade ativa. Isto porque, o autor foi a pessoa sob quem recaíram os 

danos causados pelo sinistro. Razão pela qual, sua legitimidade ativa 

remanesce intangível. Também, no mesmo sentido, de se afastar a 

alegação de ilegitimidade passiva. Isto porque, o empregado que dirigiu o 

caminhão era funcionário da empresa ré. Por fim, afasto a alegação de 

incompetência do juizado especial, tendo em vista a desnecessidade de 

pericia. Os documentos trazidos aos autos comprovam, à saciedade, os 

fatos narrados e suas respectivas implicações. Por tais razões afasto as 

preliminares. No mérito, os pedidos se mostram procedentes. A parte 

requerente, através da documentação trazida aos autos, bem assim da 

testemunha ouvida em juízo, conseguiu comprovar as alegações lançadas 

na peça inicial. Noutro sentido, a parte requerida, ao arrepio do art. 373, II 

do CPC, não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou 

modificativos do direito do autor. Desta forma, tendo em vista o 

testemunho realizado, restou evidente a culpa da parte requerida no 

sinistro. Os danos materiais estão comprovados pelos documentos 

juntados aos autos, que somam R$ 7.989,00, decorrentes do conserto do 

veículo e da necessidade do aluguel de outro bem. Os danos morais 

também se mostram presentes. Com efeito, não se pode dizer que a parte 

requerente sofreu meros dissabores. Isto porque, além de ter seu carro 

danificado, teve de aguardar por mais de 30 (trinta) dias por uma resposta 

da parte requerida, a qual veio sem êxito e sem qualquer explicação. 

Depois disso ainda teve de deixar, novamente, seu veículo para conserto. 

Ou seja, ficou privado de seu bem por mais tempo do que o devido, em 

virtude da mera negligência da parte requerida. Os danos morais somam 

R$ 3.000,00., DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta dos 

autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos aventados por Diogo Generoso 

Felipe da Silva em face de Recofarma Indústria do Amazonas LTDA, para: 

(i) CONDENAR a parte requerida a pagar a quantia de R$ 7.989,00, a título 

de danos materiais; e, (ii) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte 

requerente a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Assim, 

JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, à luz do art. 55 da lei 

9.099/95. Dou esta por pública em audiência. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Às providências.” Nada mais havendo a consignar, por 

mim,________________ (Gabriel Feil Zanon), foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-85.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000730-85.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MESSIAS PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, 

aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação 

do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. Por óbvio, a 

sentença não reconheceu o direito à anulação dos débitos, para anulação 

dos débitos cobrados, e, noutro passo, impediu a corte no fornecimento 

de energia elétrica, por se tratarem de dívidas pretéritas. A irresignação 

do embargante deverá vir amparada mediante o remédio processual 

apropriado. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. RECEBO o recurso inominado interposto. 

DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o 

prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE CATARINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado. Neste sentido, diante 

do pagamento, mister seja dada baixa no gravame que perdura sob o bem. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para DETERMINAR seja dada baixa no gravame que 

permanece sob o veículo. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001967-57.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. As condições da ação estão presentes. As partes são 

legítimas, pois que o direito material discutido envolve ambos os litigantes. 

Não há em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se 

rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos 

os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. 

Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida 

por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte 

requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001967-57.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. As condições da ação estão presentes. As partes são 

legítimas, pois que o direito material discutido envolve ambos os litigantes. 

Não há em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se 

rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos 

os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. 

Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida 

por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte 

requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001970-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a 

alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos 

legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi 

permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 
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cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001970-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a 

alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos 

legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi 

permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001968-42.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. 

As condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que 

o direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a 

alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos 

legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi 

permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001968-42.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. 

As condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que 

o direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a 

alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos 

legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi 

permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 
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cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001969-27.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. As condições da ação estão presentes. As partes são 

legítimas, pois que o direito material discutido envolve ambos os litigantes. 

Não há em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se 

rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos 

os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. 

Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida 

por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte 

requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001969-27.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA DA 

COSTA TAPAJOZ REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. As condições da ação estão presentes. As partes são 

legítimas, pois que o direito material discutido envolve ambos os litigantes. 

Não há em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se 

rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos 

os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. 

Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida 

por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte 

requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Até mesmo os 

documentos pessoais da requerente foram juntados pela requerida, como 

meio de comprovar a contratação. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por BENEDITA 

CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002201-39.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIA DO NASCIMENTO 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 
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mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por LUCIA DO NASCIMENTO COSTA. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no 

pedido contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002201-39.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIA DO NASCIMENTO 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por LUCIA DO NASCIMENTO COSTA. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no 

pedido contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020

 A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da Vara 

Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas 

atribuições legais, Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – 

Novo Coronavírus, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 de 16 de março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE: 1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. Os servidores Anne Patrícia Pedroso 

Lima Teixeira e José Carlos Pozzar, distribuidora e auxiliar da distribuição, 

trabalharão via home office (das 13h às 19h e das 12h às 18h, 

respectivamente) e estarão disponíveis dentro deste período para 

atendimento via telefone. 1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia 

Pública e Delegacia de Polícia devem, também, ser realizados através dos 

sistemas eletrônicos SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de 

impossibilidade, devem ser encaminhados para os e-mails 

sjqm.unica@tjmt.jus.br e anne.lino@tjmt.jus.br.

 2. DA SECRETARIA 2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria 

Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em 

teletrabalho movimentando os Sistemas PJE , SEEU, SISCONDJ, Apolo 

Eletrônico e BNMP da seguinte forma: a) Expedição de Ofícios, Certidões e 

Cartas de Intimação (com posterior encaminhamento dos documentos 

após o término do prazo previsto na Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020); b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos 

processos do Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento. 2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão 

em teletrabalho são: Mayara Jenniffer Mesanini de Souza, Kalliany Campos 

Ferreira, Vera Lúcia Borges, Elisângela Antônia Lopes, Tereza Cássia da 

Cruz Capelletti e Nereide dos Santos Silva. 2.3. O horário de trabalho dos 

servidores da Secretaria que atuarão em regime de teletrabalho é das 13h 

às 19h (Mayara Jenniffer Mesanini de Souza e Kalliany Campos Ferreira) e 

das 12h às 18h (Vera Lúcia Borges, Tereza Cássia da Cruz Capelletti, 

Elisângela Antônia Lopes e Nereide dos Santos Silva), ficando 

disponibilizado o telefone 065 9 9242-5994 para contato relativo aos 

processos urgentes e apenas durante o horário de expediente. 2.4. Os 

servidores que não atuarão em teletrabalho por não possuírem acesso à 

internet, deverão compensar os serviços posteriormente, conforme 

previsto no artigo 2º, §2º da Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT de 

18/03/2020, sendo eles: Rosimeire Delforno, Arlindo Rodrigues Nogueira, 

Marly Eulézia de Paula, Laurita Batista Rodrigues, Alda Mery Rocha da 

Silva, José Antônio Furlaneto, Arlétima Morais de Oliveira. 2.5. Diante da 

impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica prejudicada a 

movimentação dos processos físicos. Se, porventura, houver pedido 

relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes processos os 

advogados devem entrar em contato pelo telefone 065 9 9242-5994. 

Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido de 

autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 2º, 

§2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor da 

Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento do 

processo físico.

 3. DO GABINETE

 3.1. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

3.2. Para informações acerca de processos que encontram-se conclusos 

os advogados poderão entrar em contato pelos telefones 065 9 

9672-8630 (Lindsey) e 065 9 9617-8558 (Thamyres).

4. DO ATENDIMENTO

4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara Única da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Office 

365.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o gabinete, através do telefone: 065 9 9672-8630 ou 065 9 

9617-8558.

4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento; II – O advogado possuir equipamento e 

expertise para manusear o sistema eletrônico em sua unidade 

computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Office 365, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;
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V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

4.5. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências via Office 365 e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

4.6. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público. 5.2. Os Oficiais de Justiça 

que não possuírem impressora em suas residências poderão efetuar 

pedido de acautelamento a este juízo, informando o número do tombo do 

equipamento, bem como de resma de papel suficiente ao cumprimento dos 

mandados.

 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

 6.2. Considerando a incompatibilidade do exercício da função da Agente 

da Infância e Juventude com o teletrabalho, fica a servidora dispensada 

da prestação de serviço, devendo haver posterior compensação do 

trabalho, conforme disposto no Art. 2º, §2º da Portaria Conjunta nº 

249/TJMT de 18/03/2020.

6.3. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juíza Diretora 

do Foro desta Comarca.

 6.4. Desta Portaria deve ser dada ciência à 7ª Subseção de Mirassol 

D’Oeste-MT, Ministério Público e Defensoria Pública locais, Prefeitura 

Municipal de São José dos Quatro Marcos, Câmara de Vereadores, 

Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Cadeia Pública, Presidência e 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 6.3. Em anexo a esta Portaria constarão os telefones de servidores que 

atuarão em regime de teletrabalho.

 6.4. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020, e sua vigência 

está condicionada a Portaria Conjunta nº 249/TJMT, até o dia 20/04/2020. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

ANEXO 1

Telefones para contato:

Anne Patrícia Pedroso Lima Teixeira – Distribuidora – (065) 9 9976-7109

José Carlos Pozzar – Auxiliar da Distribuição – (065) 9 9613-3568

Gilson da Silva Martins – Gestor Geral – (065) 9 9959-7427

Tereza Cássia da Cruz Capelletti – Gestora Administrativa III – (065) 9 

9954-1279

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza – Gestora da Vara – (065) 9 

9605-4758

Lindsey Nunes Quirino – Assessora de Gabinete I – (065) 9 9672-8630

Thamyres Muller Silva – Assessora de Gabinete II – (065) 9 9617-8558

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000118-92.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000118-92.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: ELISANGELA 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios através de 

RPV, proposta por Elisangela Rodrigues da Silva em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso. 2. Considerando a decisão em ID n. 

18791434 e o decurso de prazo para oposição de embargos à execução, 

conforme consta nos autos, HOMOLOGO os valores atualizados 

apresentados pela exequente de acordo com ID n. 18177363, no valor de 

R$ 7.172,08 (sete mil, cento e setenta e dois reais e oito centavos), e por 

consequência, determino que seja expedido ofício ao Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-84.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEMAR BARBOSA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010197-84.2014.8.11.0039. REQUERENTE: RUBEMAR 

BARBOSA CARVALHO REQUERIDO: OI S/A 1. Vistos. 2. Considerando 

petitório retro, DETERMINO que seja expedida Certidão de Crédito em favor 

de exequente para que habilite o seu crédito junto aos autos da 

recuperação judicial que tramita na 7° Vara empresarial da Comarca de Rio 

de Janeiro - RJ, conforme documentos de folhas retro, que informa que o 

exequente deve habilitar seu crédito junto ao juízo falimentar já 

mencionado. 3. Por fim, mantenho a suspensão da presente demanda e a 

suspensão do prazo prescricional da presente execução até que se 

conclua a ação do juízo falimentar na Comarca mencionada, nos termos do 

artigo 6°, caput, da lei 11.101/05 (Lei de Falências). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal
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Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 14/2020-DF completa, que estabelece a escala de plantões 

do mês de ABRIL/2020 da Comarca de Sapezal, encontra-se no Caderno 

de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96438 Nr: 3345-92.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro.

Cientifique-se o oficial de justiça para detalhar a certidão conforme 

requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96490 Nr: 3377-97.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ROBERTO DIAS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO 

DE FREITAS - OAB:368494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 SENTENÇA

Trata-se de ação revisional proposta por LAURO ROBERTO DIAS CEZAR 

em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A, 

todos devidamente qualificados.

 Foi determinada a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprovasse a hipossuficiência ou o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de ser cancelada a distribuição (ref. 04).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certificado nos autos (ref. 

12).

 É o relatório.

Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não apresentou a guia de comprovante de recolhimento das custas 

processuais ou os documentos que comprovasse a hipossuficiência.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97957 Nr: 698-90.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar nos autos contrarrazões ao 

recurso de apelação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106352 Nr: 4720-94.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DERCIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias quanto a 

juntada do laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 711-26.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS R. O. JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O, DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA - 

OAB:24911/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96191 Nr: 3196-96.2016.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA ALVES DAMACENA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTHA ELIZABETH MENDEZ DE RIQUELME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, especialmente informar novo endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96281 Nr: 3245-40.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE JURACI DE SOUZA - 

OAB:54.514/O

 DESPACHO

Considerando que o acusado constituiu advogada, antes mesmo de ser 

citado, determino a intimação da defesa técnica para, no prazo de 10 dias, 

apresentar resposta à acusação.

Apresentada, conclusos para designação de audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96328 Nr: 3269-68.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTTA & ROTTA LTDA - ME, LÍLIAN ANDRÉA ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 4.738,97 (quatro mil, setecentos e trinta e 

oito reais e noventa e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir do respectivo vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação.Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em 

observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-28.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes do inteiro teor da r. Sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-98.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIZIETE DOS SANTOS SILVA 90890809372 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 5 dias quanto ao 

retorno da correspondencia devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-40.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DIAS 13985108900 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO M. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE QUANTO 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, PARA IMPULSIONAR OS AUTOS NO 

PRAZO DE 5 CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-10.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA OAB - SP109151 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000062-10.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ELETRICA UNIAO - COMERCIO 

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP REQUERIDO: PAULISTA BUSINESS 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS 

S/A. Intimem-se as partes da sentença de id. 23040336. Às providências. 

Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-11.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEANINE DANUSA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

CARINE TOSTA FREITAS OAB - MT19018-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT13346-O (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a executada Pontocom Comércio Eletrônico para que decline 

seus dados bancários para levantamento do valor depositado em 

excesso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-51.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU COZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO XAVIER DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000779-51.2019.8.11.0078. REQUERENTE: IRINEU COZER REQUERIDO: 

HELIO XAVIER DA SILVA JUNIOR Considerando que na audiência de 

conciliação as partes pugnaram pela produção de prova oral, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 

13h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias antes da audiência. Cabe ao advogado informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a Secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015. 

Promova-se cadastro da Defensoria Pública junto ao Sistema PJe, 

cientificando-a, na sequência, acerca da solenidade ora agendada. Às 
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providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-30.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA PEREIRA GONZAGA FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO (EXECUTADO)

EVERALDO GALVAGNI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010046-30.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: DINALVA PEREIRA GONZAGA 

FERNANDES - ME EXECUTADO: ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO, 

EVERALDO GALVAGNI Considerando que restou infrutífera a penhora 

online realizada anteriormente, defiro o pedido retro de bloqueio de 

veículos que eventualmente estejam em nome da parte executada, via 

Sistema RENAJUD. Conforme extrato em anexo, não foi procedida à 

penhora do veículo POLO porque possui alienação fiduciária, mas apenas 

do veículo GM/OPALA (restrição de licenciamento e penhora). Assim, 

intime-se o exequente para, no prazo 10 dias, indicar endereço atualizado 

onde possa ser encontrado o referido veículo, a fim de proceder a 

respectiva avaliação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 19 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-69.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA UNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000933-69.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ENIVALDO LUIZ FERREIRA 

REQUERIDO: AUTO ESCOLA UNICA LTDA - ME Considerando a 

necessidade de produção de prova oral, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 14h00min, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência. 

Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a Secretaria 

do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015. Promova-se cadastro da Defensoria Pública 

junto ao Sistema PJe, cientificando-a, na sequência, acerca da solenidade 

ora agendada. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-07.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001351-07.2019.8.11.0078. REQUERENTE: RENATA CRISTINA SANTOS 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu 

advogado, deixou de comparecer à solenidade. O decreto de extinção é 

medida de rigor. Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAPESILOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000030-97.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: SAPESILOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id. 28197255). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-68.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TATIANE VARGAS BELLO DE CARLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010113-68.2011.8.11.0078. REQUERENTE: LUZIENA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: PATRICIA TATIANE VARGAS BELLO DE CARLI 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 
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da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 28835264 as 

partes realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001184-87.2019.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: OSMAIR DE SOUZA PEREIRA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 27558567 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-42.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001187-42.2019.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA CONCEICAO DA SILVA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 27560068 as 

partes realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-57.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEILTON DIAS GRACIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001186-57.2019.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: EDEILTON DIAS GRACIANO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 27554722 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ROCHA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000022-23.2020.8.11.0078. REQUERENTE: E.C. BASSETO & SOUTO 

LTDA - ME REQUERIDO: BEATRIZ ROCHA LOPES Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

presente caso, observa-se que no ID. 30174666 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-13.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PINHEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000497-13.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JULIANO PINHEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Observa-se no 

presente caso que não existe mais razão para existência da presente 

demanda, visto que a própria autora manifestou o desinteresse no 

prosseguimento do feito (id.28701688). Ante o exposto, homologa-se o 

pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 19 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-63.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI ORNIESKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000149-63.2017.8.11.0078. REQUERENTE: LUCINEI ORNIESKI DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais, proposta por LUCINEI 

ORNIESKI DA SILVA em desfavor de EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito que não reconhece existir. Inicial acostada com 

procuração e documentos (fls. 13/19). Realizada audiência conciliatória, 

restou a autocomposição infrutífera (id 28826717). Após, a requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos 

da empresa e substabelecimento (id 29107474). Impugnação anexada no 

id 29450653. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

De início, contata-se que a requerida pugnou pela designação de 

audiência para oitiva da parte autora, contudo, verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Em que 

pese a alegação do requerido em sede de contestação de que a 

pretensão indenizatória já estaria prescrita, visto que as cobranças 

ocorreram em 2014 e a ação foi proposta em 2017, verifica-se que razão 

não lhe assiste, uma vez que a relação entre as partes é de consumo e 

está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual a prescrição, 

para pretensão de reparação de danos, consuma-se em 05 (cinco) anos. 

Confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” No caso em apreço, 

considerando que a parte autora teve ciência da cobrança indevida em 

2014 e ingressou em juízo em agosto de 2017, não há que se falar em 

prescrição. Assim, rejeito a preliminar arguida. Tangente ao mérito, da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrado que o nome da autora foi negativado 

pela empresa requerida perante o Serasa, em 15.04.2014, por um débito 

no valor de R$ 386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos) – fls. 16/17. Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar 

contestação, a requerida, no intuito de comprovar que a dívida é devida, 

alegou que foi pactuado contrato com a autora para fornecimento de 

pacote de canais de TV por assinatura, para tanto, amealhou aos autos de 

prints de seu sistema interno e extratos mensais das faturas, referente 

aos períodos de outubro e novembro de 2013 e maio e dezembro de 2014. 

Todavia, apesar das alegações da parte ré, esta não anexou aos autos 

documentos capazes de comprovar a veracidade de suas alegações, tais 

como, cópia do contrato celebrado com a parte reclamante, cópia dos 

documentos pessoais, gravação de atendimentos, entre outros hábeis a 

comprovar a referida contratação. Registre-se, ainda, que, embora no 

inteiro teor da peça contestatória tenha sido colacionados prints de telas 

de sistemas da empresa ré, a jurisprudência não admite tal elemento 

probatório por constituir prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR 

DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE 

PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL INTERNO DA EMPRESA DE 

TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA CONTRATAÇÃO – PROVA 

SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E IMPOTENTE PARA 

NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 
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sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 

(...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017). Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, uma vez que não 

existe comprovação da dívida que originou a inserção, confirmando-se a 

liminar já deferida. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é 

consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se 

verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade, como também pelo fato da requerente ter negativação 

posterior. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 386,44 (trezentos e 

oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), bem como para 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 19 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001414-32.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001414-32.2019.8.11.0078. REQUERENTE: WESLEY HENRIQUE DE 

SIQUEIRA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de 

ação ordinária proposta por WESLEI HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que 

restou infrutífera, visto que a parte autora não compareceu a solenidade 

(ID 29825777). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu 

a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através 

do advogado constituído, conforme se vê em eventos do processo. 

Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I. Sapezal/MT, 19 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-32.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEAL RENT - A CAR AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOURA DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8009999-32.2011.8.11.0078. EXEQUENTE: LEAL RENT - A CAR 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: MANOEL MOURA DE ANDRADE 

FILHO Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LEAL RENT A 

CAR em desfavor de MANOEL MOURA DE ANDRADE FILHO, devidamente 

qualificados nos autos. Transcorrido in albis o prazo para pagamento 

voluntário pelo executado, foi deferido o pedido de penhora online 

formulado pelo exequente, restando, todavia, inexitosa a diligência 

expropriatória (id 23474640). Instado a se manifestar, o exequente 

quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 
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extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No caso em tela, 

denota-se que a parte autora, mesmo intimada através de seu advogado, 

não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, não restando 

outra alternativa senão extinguir o processo, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito, especialmente a 

indicação de bens do executado passíveis de penhora a fim de quitar o 

débito remanescente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Caso haja interesse, 

proceda-se à devolução dos documentos ao exequente e expedição da 

respectiva carta de crédito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. Sapezal/MT, 

19 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

 

 PORTARIA N° 09/2020DF/TBA .

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito RAFAEL DEPRA PANICHELLA, 

Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições 

e,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de que 

se está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

CONSIDERANDO a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria de n° 249/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

FAZ SABER, AS SEGUINTES MEDIDAS:

Art. 1º - Os Autos de Prisão em Flagrante e Medidas Cautelares de 

urgência, obrigatoriamente serão cadastrados Pela Delegacia de Polícia 

Civil no sistema PJe Criminal e os Termos Circunstanciados cadastrado no 

PJe do Juizado Especial Criminal (JECRIM) e comunicado imediatamente ao 

Juízo, via E-mail vara.tabapora@tjmt.jus.br e telefone celular do plantão 

judicial (66) 9.9983-8473.

Art. 3º Os mandados expedidos pela secretária em caráter de urgência 

serão impressos pelos Oficiais de Justiça diretamente no Sistema PJe.

Tabaporã/MT, 20 de março de 2020.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 538-46.2019.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos 

Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, José Maurício Matos Lacerda, 

Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Jurandir Marcos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25595/O, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Vistos.

Cientifique-se à Autoridade Policial do teor da certidão de fl. 741 para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o laudo dos aparelhos 

celulares encaminhados à POLITEC.

 Diligencie-se a Secretaria da Vara Única, no sentido de obter resposta do 

oficio expedido à fl. 700, se necessário reitere-se os termos do ofício, 

assinalando que se trata de réu preso.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 689 foi distribuída no PJE sob o nº 

1003157-38.2020.8.11.0015 para a 1ª VARA CÍVEL DE SINOP , devendo a 

parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 691 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000272-39.2020.8.11.0019 para a VARA ÚNICA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando, a nota de esclarecimento em face às dúvidas surgidas 

após a edição da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

emitida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Que suspendeu a realização de quaisquer audiências e sessões plenárias 

do Tribunal do Júri no âmbito da primeira instância, ressalvada a hipótese 

prevista no art. 11, inciso III da Portaria n. 247/2020.

Considerando ainda, que a natureza destes autos não é abarcada pelo 

inciso III, do art. 11 da Portaria n. 247/2020, redesigno a audiência de 

instrução antes designada para a data de 07 de julho de 2020, às 

13h30min.

 Cumpra-se conforme antes determinado.

 Intimem-se todos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 810-84.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevailton Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 40 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000999-37.2020.8.11.0006 para a 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 
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pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 810-84.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevailton Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 46 foi distribuída no PJE sob o nº 

1013224-81.2020.8.11.0041 para a 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA 

DE CUIABÁ, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 09/2020/DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 566-21.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aelton Antonio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, INTAL 

INDUSTRIA TAPURAENSE DE LAJOTAS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO 

CAPELETTI, RAFAEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO de Terceiros Interessados\b0 , acerca da 

decisão, abaixo transcrita, bem como para, querendo, promover o 

prosseguimento da ação, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, ambos da Lei 

nº 4.717/65.

Despacho/Decisão: Autos Código: 22702Vistos.Determino a publicação de 

Edital, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, ambos da Lei nº 4.717/65, na 

forma postulada (fl.423).Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de setembro de 2019

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41311 Nr: 100-85.2013.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR MARTINS, Cpf: 12810662819, 

Rg: 19.932.860, Filiação: Olinda Mendes Martins e Paulo Martins, data de 

nascimento: 10/07/1970, brasileiro(a), natural de Paranapanema-SP, 

casado(a), agricultores. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 149,12 cento e quarenta e nove reais e doze centavos), 

nos termos da Sentença prolatada nos autos acima identificados, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para PROTESTO 

DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS 

NA INICIAL, nos termos do art. 487, I do NCPC, para [...] f)CONDERNAR o 

requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sob o valor da causa.Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro civil competente para a devida averbação.Expeça-se o 

competente Termo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade 

definitiva, salientando-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de fato, sempre 

mediante ordem judicial.Transitada em julgado, após as formalidades legais 

e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Ciência ao MPE e à DPE.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências.Tapurah/MT, 07 de novembro de 2016.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 18 de março de 2020

Valnice Wagner Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59595 Nr: 2101-04.2017.811.0108

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O

 Certifico que decorreu o prazo para requerido apresentar contestação, 

assim, em cumprimento ao despacho de fls. 67, impulsiono os autos para 

intimar a advogada dativa. Dra Ana Paula de Arruda Lima, para no prazo 

de 15 dias apresentar contestação,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 996-55.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 4.867-A

 Certifico que a parte autora interpôs recurso de apelação, assim, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para no prazo de 15 

dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64177 Nr: 1782-02.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2020-GAB, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42621 Nr: 1585-23.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MENDES DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:9471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o exequente manifestar no feito, 

assim, impulsiono os autos para intimar o exequente, por meiode seu 

procurador, para no prazo de 10 dias para dar prosseguimento do feito, 

manifestando acerca da certidão negativa do oficial de justiça, sob pena 

de suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei 6.830.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43785 Nr: 2659-15.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosani Hentges Cades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

recolhendo a devida diligência para o cumprimento do ato, sob pena de 

suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 1864-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO MARTINS DE SOUZA, 

LUCIMARA DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o exequente manifestar no feito, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, CPC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67346 Nr: 42-72.2019.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS SAMUEL DE OLIVEIRA, Cpf: 

96859709120, Rg: 12070564, Filiação: Odilza Pinheiro da Silva Oliveira e 

Cristiano Diogo de Oliveira, data de nascimento: 19/04/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n.º 42-72.2019.811.0108 - Código n.º 67346Autor do 

fato: Elias Samuel de Oliveira.Vítima: Maria da Silva Galvão.MEDIDA 

PROTETIVAV I S T O S.Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

concedidas em favor de MARIA DA SILVA GALVÃO, ante a suposta 

situação de violência doméstica, em tese praticada por ELIAS SAMUEL DE 

OLIVEIRA.As medidas protetivas foram deferidas às fls. 12/13.Às partes 

foram devidamente intimadas acerca do deferimento das medidas 

protetivas, às fls. 15. Instada a manifestar-se, a vítima revelou não ter 

mais interesse na manutenção das medidas protetiva deferidas, haja vista 

a reconciliação entre a vítima e o suposto agressor, conforme certidão de 

fls. 20.É O RELATO DO NECESÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, 

entendo que o processo merece ser extinto, pois, o pedido da vítima fora 

acolhido, consoante decisão de fls. 12/13, que concedeu as medidas 

protetivas de urgência.Nesse sentido, reza o Art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil:“Art. 487. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;”“No 

que tange à aplicação do referido artigo às medidas protetivas é o 

entendimento jurisprudencial no sentido de que “Não se declara nula a 

decisão do Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza 

criminal das medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença 

encontra apoio em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil 

das medidas. Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu art. 13, 

determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo 

Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. (...) quanto à extinção do processo, se o pedido 

restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o 

próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei 11.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o 

processo com julgamento de mérito.” (sem grifo no original).Ante o 

exposto, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c Art. 13 

da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Tendo em vista a cessação de sua necessidade, REVOGO as medidas 

protetivas.Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a 

impede de requerer novas medidas protetivas, havendo justa 

motivação.Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 28 de novembro 

de 2019.Melissa de Lima Araújo.Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 16 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 1403-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA CRUZ, FABIO JUNIOR MEZZOMO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JUNIOR MEZZOMO PRADO, Cpf: 

01564606104, Rg: 16698720, brasileiro(a), casado(a), aux. prodruçoes. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada para que fique CIENTE 

da penhora on line efetivada, conforme documentação que segue anexa, 

bem como CIENTIFICAÇÃO de que a partir da juntada aos autos da prova 

da intimação da penhora, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo Embargos do Devedor.

Despacho/Decisão: Código nº 45479Vistos.Antes de proceder o 

cumprimento da decisão de fls. 99, CERTIFIQUE-SE acerca da intimação do 

executado da penhora realizada às fls. 87/88.Após, RETORNEM os autos 

conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 16 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000211-77.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. G. (AUTOR)

M. P. D. E. D. M. G. -. P. D. J. D. C. D. T. N. D. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico, em 

atendimento à portaria conjunta 247/2020 TJMT, que a audiência de 

conciliação designada nestes autos para o dia 02 de Abril de 2020 às 

13h00min, foi cancelada e será remarcada para uma data posterior, o qual 

serão todos intimados. SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-15.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000349-15.2018.8.11.0085. 

EXEQUENTE: DJACI PEREIRA DA SILVA - ME EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

DA SILVA BAPTISTA Vistos. Ante a manifestação de Id. 28839274, 

NOMEIO para hasta pública do bem imóvel submetido à constrição judicial, 

a leiloeira oficial - Cirlei Freitas Balbino da Silva - representante da 

empresa especializada Leilões Judiciais Serrano, a qual deverá ser 

intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, 

manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. FIXO o 

percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título 

de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. 

DETERMINO que se designe data para a hasta pública, expedindo os 

editais de praça na forma dos artigos 886 e 887, ambos do Código de 

Processo Civil, ficando a leiloeira responsável pela confecção e 

publicação dos editais do leilão. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-15.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000349-15.2018.8.11.0085. 

EXEQUENTE: DJACI PEREIRA DA SILVA - ME EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

DA SILVA BAPTISTA Vistos. Ante a manifestação de Id. 28839274, 

NOMEIO para hasta pública do bem imóvel submetido à constrição judicial, 

a leiloeira oficial - Cirlei Freitas Balbino da Silva - representante da 

empresa especializada Leilões Judiciais Serrano, a qual deverá ser 

intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, 

manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. FIXO o 

percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título 

de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. 

DETERMINO que se designe data para a hasta pública, expedindo os 

editais de praça na forma dos artigos 886 e 887, ambos do Código de 

Processo Civil, ficando a leiloeira responsável pela confecção e 

publicação dos editais do leilão. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-71.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO REINALDO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NADIR NUNES REINALDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000149-71.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: CICERO REINALDO Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE, em face de CICERO REINALDO, 

devidamente qualificado nos autos. No decorrer do procedimento, as 

partes entabularam acordo, consoante termo de composição juntado no ID. 

27983146, pugnando pela sua homologação e suspensão do processo até 

o cumprimento integral do acordo celebrado. Formalizado o acordo nos 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre 

as partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado. Assim sendo, como as partes apresentam 

ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de ID. 27983146, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 
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judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão e, por consequência, DECLARO a SUSPENSÃO 

DO PROCESSO até o cumprimento integral do acordo celebrado, com 

fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo da suspensão, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

por cumprimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39434 Nr: 542-91.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA 

DO NORTE LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMOS DE MATOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, intimo 

a parte AUTORA acerca do dispositivo da decisão de fls. 86 abaixo 

transcrita:

(...) CHAMO O FEITO À ORDEM e DECLARO nula a citação por edital 

promovida nos autos com o fito de garantir a segurança jurídica dos atos 

processuais até então deliberados, devendo a parte autora usar os meios 

cabíveis para localização da parte requerida. Nessa senda, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 1307-18.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O

 Processo nº: 1307-18.2018.811.0085 (Código 65566)

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de ANTONIO DA SILVA SANTOS, devidamente 

qualificado, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 306 c/c 

artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2019, conforme decisão de fl. 

25.

Resposta à acusação aportada às fls. 38/39.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Considerando que não foi aventada nenhuma preliminar pela defesa do 

increpado, verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de 

testemunhas na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/02/2020, às 

16h20min por ausência de vaga anterior na pauta.

INTIMEM-SE o réu, o advogado e as testemunhas arroladas para o 

comparecimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 936-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 1201-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.
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Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60677 Nr: 275-12.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62415 Nr: 1245-12.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 1307-18.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37933 Nr: 493-84.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA NORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN MARIANE MORAES - 

OAB:26.297 MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Trânsito em Julgado da sentença de fls. 93-95, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58740 Nr: 779-52.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA TRANSPORTE LTDA- ME, ADILSON 

ROHENKOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 646 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO acostado às fls. 116-125 (protocolado em 07/11/2019), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com intimação da 

sentença, através do DJE nº 10604, publicado dia 23/10/2019.

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar as CONTRARRAZÕES AO RECURO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64143 Nr: 632-55.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 67-69 Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 1250-97.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LUIZ RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.404

 CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que, devidamente 

citado/intimado às fl. 20-21, via mandado juntado na data de 

17/06/2019,para efetuar o pagamento em 03 (três) dias, o executado, 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se.

 Certifico ainda, que às fl. 22-25, encontra-se a juntada do mandado e 

certidão do Oficial de Justiça e pesquisa junto ao Cartório do 1º Ofício de 

Terra Nova do Norte/MT e Detran/MT, com cumprimento negativo de 

tentativa de penhora de bens do executado.

Certifico por fim, que passo a intimar a parte autora para indicar bens 

passíveis de penhora em nome do devedor/executado, no prazo de 20 

(vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60790 Nr: 328-90.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR MARIANO BARBOSA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Trânsito em Julgado da sentença de fls. 64-66, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 436-85.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 78-80, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 878-51.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Miguel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO acostado às fls. 140-143 (protocolado em 26/11/2019), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com 

Citação/intimação às fls. 139v, através de carga/remessa dos autos com 

recebido em 18/11/2019.

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar as CONTRARRAZÕES AO RECURSO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63123 Nr: 137-11.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 107-109 Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 1258-45.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE SOUZA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:OAB/MT 26104-B, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:OAB.MT 

21831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 127-128, Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60117 Nr: 1430-84.2016.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA DE MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 92-95 Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65032 Nr: 1046-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE -MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIZOTTO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que 

CONTESTAÇÃO acostado às fls. 92-126 (protocolado em 01/11/2019), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com mandado 

Imissão na Posse juntado às fls. 127-231, na data de 13/11/2019

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 656-59.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTINILDA PINHEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MG 84.400, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB 16846/a

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que os 

RECURSOS DE APELAÇÃO acostados às fls. 213-229 e 230-251 

(protocolado em 06/02/20209), foram apresentados TEMPESTIVAMENTE, 

pelas parte requeridas, com intimação da sentença via DJE nº 10660, 

publicado dia 22/01/2020.

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar as CONTRARRAZÕES AO RECURSO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50826 Nr: 749-56.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s)requerido(s) para apresentar os Memoriais Finais, no 

prazo de 15 (quinze)dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 886-28.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FÉLIX DA SILVA, EVANGELISTA MENDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo das 

partes para querendo, manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) á(s) 

fls. 34-142, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66138 Nr: 156-80.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 16071, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) Pablo Alves da Silva, para manifestar-se nos 

moldes do art. 422 do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52261 Nr: 944-07.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GABIATTI, ANA ANTONINHA GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT-11.229-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que em 

cumprimento a decisão de fl. 343, intimo as partes, para no prazo comum 

de 15 dias, se manifestarem acerca dos documentos e imagens, juntadas 

às fls. 351-378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52728 Nr: 6-75.2014.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLWI SANTOS WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 10 dias, acerca da 

correspondência devolvida pelos Correios com motivo "não procurado", 

juntada às fls. 91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 587-90.2014.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR CAMARGO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerida/executada para manifestar-se do(s)da petição e 

documento(s) juntado(s) á(s) fls. 75-79, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56159 Nr: 804-02.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ENOQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, para manifestar sobre o interesse na conversão da presente 

ação em execução, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56871 Nr: 1193-84.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 15 dias, acerca da Carta 

Precatória devolvida pela Comarca de Alta Floresta/MT, juntada às fls. 

84-88, com diligência negativa de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 768-23.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RECH DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO PEDREIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

pelo requerido á(s) fls. 558-567, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39040 Nr: 149-69.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3596-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar os Memoriais Finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50220 Nr: 113-90.2012.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RODRIGO DOS SANTOS, ADILSON 

JOSÉ MILESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16037, 

VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 15846

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste dos Embargos à Ação Monitória, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 924-50.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BOLIVAR BRETAS - 

OAB:OAB/PR 5.117-B, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

11999

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar os Memoriais Finai, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 794-89.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) denunciado(s) Tadeu Pereira dos Santos, para no 

prazo legal, apresentar as CONTRARRAZÕES ao recurso em sentido 

estrito, interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54950 Nr: 166-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL GUSTAVO ROCHA ZAMBELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DOS REIS - OAB:/SP N° 189060

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que em 

cumprimento a decisão de fls. 140, intimo o patrono do réu para 

apresentar Memoriais Finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 206-48.2015.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cerelozi & Santos Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, 

avaliação e Intimação, no valor de R$ 343,80 (trezentos e quarenta e três 

reais e oitenta centavos), refere-se a 2 (duas) diligências para 6ª 

Agrovila. O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-02.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000313-02.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:LUCIDIO 

BERNARDINO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 

, no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 464-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à redução 

da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), 

contágio classificado como "pandemia" pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), bem como que as audiências/sessão de julgamento são 

presenciais e realizadas nas dependências da Sala de Audiências do 

Fórum, onde há grande fluxo de servidores, partes, advogados e 

estagiários, faz-se necessária a tomada de medidas imediatas por este 

Juízo.

Dessa forma, tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituindo, ainda, o regime obrigatório de 

teletrabalho, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada para 

o dia 16/04/2020 e a sessão de julgamento para o dia 17/04/2020, 

devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida.

REQUESITE-SE a devolução de eventuais mandados de intimação 

pendentes de cumprimento e COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, 

devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para o 

cumprimento de tal ato. Se deprecado a intimação, REQUESITE-SE a 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000210-19.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA NETA RAMOS DE MORAIS OAB - 972.666.981-20 

(REPRESENTANTE)

DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 922.891.851-91 (REPRESENTANTE)

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO OAB - MT23102/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZAMAR RIBEIRO DE ASSUNCAO OAB - 895.468.731-87 

(REPRESENTANTE)

MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA ASSUNCAO OAB - 916.779.391-68 

(REPRESENTANTE)

MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE OAB - 918.334.501-91 (REPRESENTANTE)

ANAROZA FERNANDES LEITE SAUCEDO OAB - 487.597.241-53 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA GERALDES CRUZ OAB - 825.492.731-68 (REPRESENTANTE)

VANDA DE MORAIS COELHO OAB - 786.440.891-53 (REPRESENTANTE)

ANA MARCIANE FERNANDES LEITE OAB - 011.416.481-99 

(REPRESENTANTE)

LEANDRA DA SILVA SOUZA OAB - 015.924.361-02 (REPRESENTANTE)

MIRLEI FERNANDES CARNEIRO OAB - 973.343.241-53 (REPRESENTANTE)

ROZALIA BISPO DE OLIVEIRA OAB - 242.033.942-87 (REPRESENTANTE)

OSMARA SENA FERNANDES SANTANA OAB - 594.855.901-72 

(REPRESENTANTE)

DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE SANTANA OAB - 035.076.491-36 

(REPRESENTANTE)

NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA OAB - MT25949/O 

(ADVOGADO(A))

ALDAMIRO RAMOS OAB - 460.432.171-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000210-19.2020.8.11.0077. LITISCONSORTES: JULIA NETA RAMOS DE 

MORAIS, DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE, 

ANAROZA FERNANDES LEITE SAUCEDO, ELIZAMAR RIBEIRO DE 

ASSUNCAO, MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA ASSUNCAO, ANA 

MARCIANE FERNANDES LEITE, LEANDRA DA SILVA SOUZA, 

ELISANGELA GERALDES CRUZ, VANDA DE MORAIS COELHO, OSMARA 

SENA FERNANDES SANTANA, DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE 

SANTANA, MIRLEI FERNANDES CARNEIRO, ROZALIA BISPO DE OLIVEIRA, 

ALDAMIRO RAMOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos, etc. Retifique-se a 

classe para mandado de segurança cível, pois embora haja diversos 

impetrantes, o mandado de segurança não é coletivo. Da leitura da inicial 

verifica-se que o ato coator apontado pelos impetrantes consiste no fato 

de que: "a Assessora Pedagógica e sua Equipe do munícipio de Pontes e 

Lacerda, acompanhada da Equipe Gestora da Escola Estadual Quilombola 

Verena Leite de Brito e Comissão de Atribuição Local, na manhã do dia 

16/03/2020, deliberam em reunião com os profissionais que o processo de 

atribuição seguiria conforme previsto na Instrução Normativa nº 

006/2019/GS/SEDUC/MT, porém, sem observância ao artigo 29 § 4º, bem 

como não levando em consideração as orientações dadas pela Secretaria 

Adjunta de Gestão Educacional, a Superintendência de Políticas de 

Diversidades Educacionais e a Coordenadoria de Educação do Campo e 

Quilombola, argumentando que o documento produzido por estas 

instituições não tem valor jurídico/legal." Com efeito, em se tratando de 

decisão administrativa, é cediço que via de regra deve se revestir da 
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forma escrita, notadamente da ata da referida reunião. A cópia do ato 

administrativo dito como coator é documento imprescindível para 

propositura do mandado de segurança. Ante o exposto, determino a 

intimação da parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cópia do ato coator, ou para informar se não existe ato escrito, e 

também se o mandado de segurança tem caráter preventivo. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 19 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-17.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIA CRISTINA MARCAL (EXECUTADO)

IRENE MASSAI ROCA (EXECUTADO)

GERALDO PAULO DE ABREU NETO (EXECUTADO)

CARLOS WESLEY FERREIRA DE ABREU (EXECUTADO)

DEVAIR SOARES DE SOUZA (EXECUTADO)

POSTO FRONTEIRAO LTDA (EXECUTADO)

NILVA DUARTE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000096-17.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: POSTO FRONTEIRAO LTDA, NILVA 

DUARTE ABREU, ANDRIA CRISTINA MARCAL, GERALDO PAULO DE 

ABREU NETO, IRENE MASSAI ROCA, DEVAIR SOARES DE SOUZA, 

CARLOS WESLEY FERREIRA DE ABREU Vistos, etc. Remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com baixa, e caso haja descumprimento do acordo, 

poderá a parte exequente requerer o desarquivamento e prosseguimento 

da execução. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 19 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69876 Nr: 269-24.2020.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES J. A. EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auneide Izidoro Pagliarini, JOSE WANDERLEY 

ALEGRE, ALDUÍNO JOSÉ ZAMO, Eliana Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.A parte autora – PESSOA JURÍDICA – requereu a concessão 

da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. [...] Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, e inexistindo presunção relativa emanada da declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como 

balanços, balancetes, livros-caixa, relatórios financeiros, comprovante de 

baixa das atividades, cópia do extrato bancário do último mês, etc.Poderá 

a parte autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas iniciais ou, se assim entender, pleitear o 

parcelamento de custas na forma do art. 468, §§6º, 7º e 8º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vez que inadmissível o recolhimento das custas 

ao final. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57737 Nr: 144-95.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilson Ferreira da Silva, Analice Ferreira da Silva, 

Ana Lúcia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Duran da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Certifico e dou fé que, nesta data intimei via telefone a advogadoa 

nomeada (fls. 88) Dra. Regiane Vieira da Silva, OAB/MT n° 22517/O, e a 

mesma deu-se como devidamente intimada, para assumir o compromisso 

ou apontar o desinteresse na nomeação no prazo de 5 (cinco) dias.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53644 Nr: 390-62.2014.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:MT 6755, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, 

Pamela Morinigo de Souza - OAB:21802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RONALDO 

PEREIRA DE JESUS, para devolução dos autos nº 390-62.2014.811.0077, 

Protocolo 53644, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59432 Nr: 49876-45.2016.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurenice dos Santos Silva, Amilton Rosa Roma, Carlito 

Roberto Domingos de Oliveira, Carlos Mario Florido Mafra, Daiane Cristina 

da Silva, Douglas Oliveira da Silva, Jair José Antunes, Maria Leusa da 

Silva, Edna Aparecida Lemes de Oliveira, Fernando Borges da Costa, 

Rafael da Silva Vieira, Jean Kenedy Junho Pinto, Luciana Lelis, Marcia 

Barbosa da Silva, Salim de Santi, Paulo Cezar de Oliveira, Rosicleia Camilo 

da Silva, Sidinei Leão de Lima, Sergio Aparecido Oliveira Luz, Solange 

Rautenberg de Souza, Ivany Rosa de Souza, Luciano Alves Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira Posses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tabajara Aguilar Praeiro Alves 

- OAB:18.960/MT, Thago Maganha de Lima - OAB:17.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Morinigo de Souza - 

OAB:21802/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RONALDO 

PEREIRA DE JESUS, para devolução dos autos nº 

49876-45.2016.811.0077, Protocolo 59432, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53643 Nr: 389-77.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:19508/O, Luciana Borges Moura - OAB:MT 6755, Pamela 

Morinigo de Souza - OAB:21802/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RONALDO 

PEREIRA DE JESUS, para devolução dos autos nº 389-77.2014.811.0077, 

Protocolo 53643, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 391-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Teixeira Posses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birula, Ditão, Salino, Tibaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Morinigo de Souza - 

OAB:21802/MT, Ramão Wilson Junior - OAB:11702/MT, Tabajara 

Aguilar Praeiro Alves - OAB:18.960/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RONALDO 

PEREIRA DE JESUS, para devolução dos autos nº 391-47.2014.811.0077, 

Protocolo 53645, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64822 Nr: 781-75.2018.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira Posses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Morinigo de Souza - 

OAB:21802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RONALDO 

PEREIRA DE JESUS, para devolução dos autos nº 781-75.2018.811.0077, 

Protocolo 64822, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE MARIA AURELIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT23446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(EXECUTADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000133-44.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MARLETE MARIA AURELIA 

DOS SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA 

TRINDADE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE Vistos, etc. O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido 

por MARLETE MARIA AURELIA DOS SANTOS, arguindo a existência de 

excesso de execução, com os seguintes parâmetros: a) não devem incidir 

honorários advocatícios, pois não há inadimplência do executado; b) não 

houve condenação a juros; c) que o valor correto da execução é R$ 

24.637,44 em 01/12/2019. A parte exequente se manifestou sobre a 

impugnação, dizendo que concorda com o valor apresentado, mas que 

devem incidir honorários advocatícios e multa de 10% em razão do 

inadimplemento. É o breve relato. DECIDO. Consiste a controvérsia apenas 

em saber se incidem honorários advocatícios da fase de cumprimento de 

sentença e multa de 10% em razão de inadimplemento. Com efeito, o 

cumprimento de sentença contra a fazenda pública não é regido pelo art. 

523 do Código de Processo Civil, mas sim pelo art. 535 do CPC, que não 

prevê a incidência de multa de 10%, tampouco de honorários advocatícios, 

justamente porque a Administração Pública possui regime específico de 

pagamento de seus débitos (RPVs e Precatórios), e não pode efetuar o 

cumprimento voluntário da obrigação. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA para afastar a incidência de honorários advocatícios e multa 

de 10%, e HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre as partes, para 

estabelecer o valor da execução em R$ 24.637,44. P.R.I. Preclusa a 

presente decisão, expeça-se Precatório do valor acima, sem incidência de 

imposto de renda retido na fonte ou contribuição previdenciária, ante a 

natureza indenizatória da conversão de licença prêmio em espécie. Após 

o pagamento do Precatório, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente e arquive-se o feito, com baixa na distribuição. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 19 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70027 Nr: 280-27.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSG-M, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 280-27.2010.811.0102

Código nº 70027

VISTOS.

Indefiro o pedido de fl. 86-vº, uma vez que o mandado de prisão expedido 

às fls. 82 encontra-se no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Dê-se vista a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 18 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131682 Nr: 2556-16.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS APARECIDO LEMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O, MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Assim, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar 

a omissão existente na sentença, pelo que passo a realizar a 

readequação da dosimetria da pena, nos seguintes termos: I.DOSIMETRIA 

DA PENA:Na primeira fase a culpabilidade é normal ao tipo, não havendo 

nada a ser aferido. Verifico também que ele não registra antecedentes 

criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto 

que não existem elementos nos autos para aferi-las. Os motivos do crime 

foram levados à apreciação do Conselho de Sentença, nada tendo a 

aferir. As circunstâncias do fato são desfavoráveis ao réu, tendo em vista 

a ousadia empregada pelo acusado na prática do delito, eis que utilizou um 

objeto perfurocortante do tipo facão para ceifar a vida da vítima, durante 

evento com aglomeração de pessoas, com potencial de incitar ainda mais 

a violência no local gerando risco para a vida de todos os presentes, bem 
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como praticando o fato na presença de várias pessoas sem qualquer 

receio, pelo que valoro negativamente estas circunstâncias. As 

consequências são desfavoráveis ao réu, uma vez que, conforme 

certidão de óbito na fl. 49, a vítima deixou 03 (três) filhos menores de 

idade, com 12 (doze), 08 (oito) e 06 (seis) anos na data dos fatos, de 

modo que crescerão sem o amparo afetivo do pai, o que poderá acarretar 

em eventual prejuízo psicológico, além do desamparo material, que será 

provido apenas pela genitora. O comportamento da vítima, por sua vez, em 

nada influenciou na prática delituosa ou não é objeto de análise.Em face 

de tais esclarecimentos, da análise das circunstâncias judiciais previstas 

no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.Na segunda fase, ausente circunstâncias 

agravantes. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal, eis que o réu confessou, em seu interrogatório em 

plenário, a prática do crime, de modo que a pena deve ser reduzida na 

fração de 1/6 (um sexto), pelo que passo a dosá-la em 07 (sete) anos e 

11 (onze) meses de reclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62954 Nr: 1380-90.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, Nivaldo Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E MATOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62954

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO 

S/A, em face da decisão prolatada nos autos, alegando a existência de 

contradição (fls. 213/215).

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 216).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu no caso específico da decisão ora 

questionada.

Neste cenário, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada com a decisão, busca, realmente, um novo 

decisum.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada a existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO dos 

presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Dando continuidade ao feito, AGUARDE-SE o trânsito em julgado da 

decisão e, após, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 131-07.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O

 Código nº 69271

VISTOS.

Defiro o pedido de fl.154.

Intime-se a instituição financeira que figura como credora fiduciária (fl. 

151), solicitando informações acerca da referida dívida, se já houve ou 

não o pagamento integral, indicando o valor atualizado do débito, acaso 

existente, bem como se manifestar acerca da petição de fl. 154, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Com as informações do credor fiduciário, intime-se a exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

PORTARIA nº 12/2020 

Os Juízes da Comarca de Barra do Garças, em 

atendimento às Portarias-Conjuntas nº 247, 249 e 

255/2020, e no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 

247/2020 e 255/2020, bem como tendo em vista que somente há Processo Judicial Eletrônico nos 

Juizados Especiais; 

RESOLVEM:

Art. 1º. No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades judiciárias será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no seguinte endereço:  

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae) 

Vara Email 

1ª Vara Cível bg.1civel@tjmt.jus.br 

2ª Vara Cível bg.2civel@tjmt.jus.br 

3ª Vara Cível bg.3civel@tjmt.jus.br 

4ª Vara Cível bg.4civel@tjmt.jus.br 

1° Vara Criminal bg.1criminal@tjmt.jus.br 

2ª Vara Criminal bg.2criminal@tjmt.jus.br 

Juizados Especiais veje.barragarcas@tjmt.jus.br 

Diretoria do Foro barra.garcas@tjmt.jus.br 

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos termos das 

Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade 

pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no email acima indicado, fazendo a análise da 

matéria de acordo com a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das varas de 

Barra do Garças (cópia anexa). 

Parágrafo 1º. O email deverá ser, preferencialmente, o funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela petição, a qual deverá observar 

fielmente as normas processuais.  

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo email de encaminhamento do 

pedido. 

Art. 3º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, 

conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que 

será dado à questão.  

Art. 4º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o horário de 

expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-mails acima descritos, 

salvo nos casos de plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para Realizar 

Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo nos termos da Portaria-Conjunta nº 

255/2020. 

Art. 5º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020, o 

atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á em regime de sobreaviso, conforme 

escalas de plantão previamente publicadas. 
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Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Barra do Garças, 19 de março de 2020. 

 

 

        Michell Lotfi Rocha da Silva                         Fernando Fonseca de Melo 

            Juiz da 1ª Vara Cível                                        Juiz do Juizado Especial 

                 Diretor do Foro                     

 

 

             Carlos Augusto Ferrari                               Douglas Bernardes Romão 

               Juiz da 4ª Vara Cível                                     Juiz da 1ª Vara Criminal 

  

                                  

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende               Alexandre Meinberg Ceroy 

              Juiz da 2ª Vara Criminal                                    Juiz da 3ª Vara Cível 

 

 

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira 

Juíza da 2ª Vara Criminal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 36/2020-CNpar 

 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 11/2020/DF, de 17.1.2020, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de fevereiro do corrente ano; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 21/2020/DF, de 

14.2.2020, no que tange ao Plantão Judiciário Regional de Juiz e Gestor da Comarca de Barra do Garças, 

no período abaixo especificado: 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 23 a 27 de MARÇO de 2020 

Juiz (a): 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 ou (66)99959-6083 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 27 a 31 de MARÇO de 2020 

Gestor (a): 

Judiciário (a): 

MILCELAINE TÓFOLI 

Telefone: (66)99955-4385 

 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão 

Judiciário, deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia 

útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente. 

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à 

Coordenadoria de Comunicação, aos senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores 

escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 19 de março de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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PORTARIA nº 37/2020-CNpar 

 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 11/2020/DF, de 17.1.2020, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de fevereiro do corrente ano; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 33/2020/DF, de 

11.3.2020, no que tange ao Plantão Judiciário Regional de Juiz e Gestor da Comarca de Barra do Garças, 

no período abaixo especificado: 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 13 a 17 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 1º a 3 de ABRIL de 2020 

Gestor (a): 

Judiciário (a): 

MILCELAINE TÓFOLI 

Telefone: (66)99955-4385 

 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão 

Judiciário, deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia 

útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente. 

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à 

Coordenadoria de Comunicação, aos senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores 

escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 19 de março de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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PORTARIA nº 38/2020-CNpar 

 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 11/2020/DF, de 17.1.2020, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de fevereiro do corrente ano; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 33/2020/DF, de 

11.3.2020, no que tange ao Plantão Judiciário Regional de Juiz e Gestor da Comarca de Barra do Garças, 

no período abaixo especificado: 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 27 a 30 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400  

 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão 

Judiciário, deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia 

útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente. 

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à 

Coordenadoria de Comunicação, aos senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores 

escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 19 de março de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 

PORTARIA Nº 10/2020-ChG. 

 

O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, em 

substituição legal, da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 

Mato Grosso, Ramon Fagundes Botelho, no uso de sua atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário do mês de ABRIL DE 2020, nos termos do Provimento nº 10/2016-CM e Provimento nº 

9/2019-CM; 

 

CONSIDERANDO que a distribuição e apreciação no regime de plantão 

na área cível das Comarcas de Cuiabá,  Chapada  dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger será feita 

pelo PJe, nos termos da Portaria Conjunta nº 333/2019-PRES/CGJ, de 18 de fevereiro de 2019; 

 

CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as 

audiências de custódia, nos finais de semana, feriados,  recesso forense  ou  dia em que não ocorrer 

expediente normal, competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, §5º do Provimento nº  

1/2017-CM, de 18 de janeiro de 2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer a Estala de Plantão Judiciário nos finais de semana e 

feriados do Polo de Cuiabá, bem como do Plantão  Semanal  da Comarca de Chapada dos Guimarães, no 

mês de ABRIL de 2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

 

ÁREA CÍVEL. 

 

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR 
OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

2/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 

Elaine Caso 

Caldas 

3/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

4/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
João Thiago França Guerra 

Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

5/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
João Thiago França Guerra 

Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

6/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

João Paulo L. P. 

de Barros 

7/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Josué Pereira dos 

Santos 

8/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Silvio Francisco 

Pillon 

9/4/2020 
PONTO 

FACULTATIVO 
Roberto TeixeiraSeror 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

10/4/2020 FERIADO Roberto TeixeiraSeror 
Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 
Girlei Inês Trentin 

11/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Roberto TeixeiraSeror 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

12/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Roberto TeixeiraSeror 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

13/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

14/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

João Paulo L. P. 

de Barros 
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15/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Josué Pereira dos 

Santos 

16/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Francisco 

Pillon 

17/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

18/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Flávia Catarina O. de A Reis 

Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

19/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Flávia Catarina O. de A Reis 

Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

20/4/2020 
PONTO 

FACULTATIVO 
Flávia Catarina O. de A Reis 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 
Girlei Inês Trentin 

21/4/2020 FERIADO Flávia Catarina O. de A Reis 
Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

22/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. 

de Barros 

23/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Josué Pereira dos 

Santos 

24/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Elaine Caso 

Caldas 

25/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Gleide Bispo Santos 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. 

de Barros 

26/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Gleide Bispo Santos 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. 

de Barros 

27/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Silvio Francisco 

Pillon 

28/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

29/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 
Girlei Inês Trentin 

30/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

 

ÁREA CRIMINAL. 

 

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR 
OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

2/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 

Elaine Caso 

Caldas 

3/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Fábio Silva de 

Oliveira 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

4/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Wladymir Perri 

Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

5/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Wladymir Perri 

Fábio Silva de 

Oliveira 
Girlei Inês Trentin 

6/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

João Paulo L. P. 

de Barros 

7/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Josué Pereira dos 

Santos 

8/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Silvio Francisco 

Pillon 

9/4/2020 
PONTO 

FACULTATIVO 

Lídio Modesto da Silva 

Filho 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

10/4/2020 FERIADO 
Lídio Modesto da Silva 

Filho 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 
Girlei Inês Trentin 

11/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Lídio Modesto da Silva 

Filho 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

12/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Lídio Modesto da Silva 

Filho 

Fabrício H. Pereira 

e Nascimento 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

13/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

14/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

João Paulo L. P. 

de Barros 

15/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Josué Pereira dos 

Santos 
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16/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Francisco 

Pillon 

17/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

18/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Silvana Ferrer Arruda 

Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

19/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Silvana Ferrer Arruda 

Hugo César 

Canevari Júnior 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

20/4/2020 
PONTO 

FACULTATIVO 
Silvana Ferrer Arruda 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 
Girlei Inês Trentin 

21/4/2020 FERIADO Silvana Ferrer Arruda 
Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

22/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. 

de Barros 

23/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Josué Pereira dos 

Santos 

24/4/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Elaine Caso 

Caldas 

25/4/2020 FINAL DE Suzana Guimarães Ribeiro Luciana Marques João Paulo L. P. 

 SEMANA  Gobbi Rozin de Barros 

26/4/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Suzana Guimarães Ribeiro 

Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. 

de Barros 

27/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Silvio Francisco 

Pillon 

28/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Silvio Victor Leite 

de Campos 

29/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 
Girlei Inês Trentin 

30/4/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Márcio Lima 

Pereira 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

 

Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº 10/2016-CM, 1/2017-

CM e 9/2019-CM. 

 

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º. Os Gestores da área administrativa deverão afixar a portaria em 

local visível para divulgação. 

 

Art. 5º. Os servidores e magistrados escalados serão comunicados da 

presente portaria por e-mail funcional. 

 

Art. 6º. A comunicação com os plantonistas se dará através do telefone 

móvel nº 65 99244-6595. 

 

Publique-se. Encaminhe-se cópia à Presidência, Coordenadoria 

Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Comunicação (art. 24 com redação do 

Provimento nº 9/2019-CM). Encaminhe-se cópia, ainda, à Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e 

OAB, local. 

 

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 2020. 

 

(Assinatura eletrônica) 

Ramon  Fagundes Botelho 

Juiz de Direito Diretor do Foro, em substituição legal 
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     ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE NOVA MUTUM 

 

  PORTARIA N. 16/2020/DF/NM 

 

A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

Nova Mutum, em atendimento às Portarias-Conjuntas n° 

247 e 249 e, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das 

medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 

249/2020 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. No prazo previsto de 20 de março a 20 de abril de 2020, no art. 

1° da Portaria-Conjunta 249/2020, e durante o horário de expediente forense, a comunicação com as 

secretarias das unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

 

Vara Email 

1ª Vara nmu.1vara@tjmt.jus.br 

2ª Vara novamutum.2vara@tjmt.jus.br 

3ª Vara novamutum.3vara@tjmt.jus.br 

Juizado Especial je.novamutum@tjmt.jus.br 

Diretoria do Foro nova.mutum@tjmt.jus.br 

 

Art. 2°. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente em 

processo físico nos termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de 

Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no email acima indicado. 

 

Parágrafo 1°. O email deverá ser, preferencialmente, o funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela petição, a qual deverá 

observar fielmente as normas processuais. 

 

Art. 3°. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o 

encaminhamento que será dado à questão. 

 

Art. 4°. O atendimento pelos magistrados será realizado durante o horário 

de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-mails acima descritos. 

 

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Mutum-MT, 19 de março de 2020. 

 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

PORTARIA Nº. 18/2020-DF 

 

ANEXO I 

ESCALA DE PLANTÃO SEMANAL/REGIONAL 

SERVIDORES E MAGISTRADOS 

 POLO X – ABRIL – 2020 

 

 

DADOS/COMARCA/TELEFONES/E-MAIL 
Nome Comarca Vara Telefone de Plantão E-mail 

Analice Köhler de Almeida Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9238 3963 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

analice.almeida@tjmt.jus.br  

Cleidimar Maria Carvalho de Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão ari.unica@tjmt.jus.br 

Dia 
Dia 

Semana 

Tipo 

(Comarca/Regional) 
Juiz Servidor Oficial de Justiça 

01 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Ivanilze Pereira da Silva Raimundo N. A. Silva 

02 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Ivanilze Pereira da Silva Raimundo N. A. Silva 

03 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Ivanilze Pereira da Silva Raimundo N. A. Silva 

04 Sábado Semanal/Comarca Daiane Marilyn Vaz Ivanilze Pereira da Silva Raimundo N. A. Silva 

05 Domingo Semanal/Comarca Daiane Marilyn Vaz Ivanilze Pereira da Silva Raimundo N. A. Silva 

06 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

07 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

08 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

09 Quinta Semanal/Regional Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

10 Sexta Semanal/Regional Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

11 Sábado Semanal/Comarca Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

12 Domingo Semanal/Comarca Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins 
João Paulo S. de 

Oliveira 

13 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Köhler de Almeida Raimundo N. A. Silva 

14 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Köhler de Almeida Raimundo N. A. Silva 

15 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Köhler de Almeida Raimundo N. A. Silva 

16 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Köhler de Almeida Raimundo N. A. Silva 

17 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Köhler de Almeida Raimundo N. A. Silva 

18 Sábado Semanal/Comarca 
Rafael Depra 

Panichella 

Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

19 Domingo Semanal/Comarca 
Rafael Depra 

Panichella 

Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

20 Segunda Semanal/Regional 
Rafael Depra 

Panichella 
Wesley Cabral Teixeira 

João Paulo S. de 

Oliveira 

21 Terça Semanal/Regional 
Rafael Depra 

Panichella 
Wesley Cabral Teixeira 

João Paulo S. de 

Oliveira 

22 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira 
João Paulo S. de 

Oliveira 

23 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira 
João Paulo S. de 

Oliveira 

24 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira 
João Paulo S. de 

Oliveira 

25 Sábado Semanal/Comarca 
Juliano Hermont 

Hermes da Silva 
Wesley Cabral Teixeira 

João Paulo S. de 

Oliveira 

26 Domingo Semanal/Comarca 
Juliano Hermont 

Hermes da Silva 
Wesley Cabral Teixeira 

João Paulo S. de 

Oliveira 

27 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de Sabóia Raimundo N. A. Silva 

28 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de Sabóia Raimundo N. A. Silva 

29 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de Sabóia Raimundo N. A. Silva 

30 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de Sabóia Raimundo N. A. Silva 
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Sabóia 91 9 8266 4964 – Pessoal cleidimar.saboia@tjmt.jus.br  

Géssica Magalhães Lima Aripuanã Gabinete 66 9 8123 6406 – Pessoal gessica.lima@tjmt.jus.br  

Ivanilze Pereira da Silva 

 
Aripuanã Vara Única 

66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8119 9006 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

ivanilze.silva@tjmt.jus.br  

João Paulo Santos de Oliveira Aripuanã Vara Única 66 9 8429 0261 – Pessoal joao.paulo@tjmt.jus.br  

Laura Azevedo dos Santos Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9636 0891 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

laura.santos@tjmt.jus.br  

Raimundo Nonato Andrade Silva Aripuanã Vara Única 
66 9 8123 4870 – Pessoal 

66 9 8421 6629 – Pessoal 
raimundo.silva@tjmt.jus.br  

Rayane Pereira Costa Aripuanã Gabinete 66 9 8446 9029 – Pessoal rayane.costa@tjmt.jus.br  

Ricardo Rodrigues Lins Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8137 3893 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

ricardo.lins@tjmt.jus.br  

Vanderlei Lizi de Oliveira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8100 9240 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

vanderlei.oliveira@tjmt.jus.br  

Wesley Cabral Teixeira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9365 2533 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

wesley.teixeira@tjmt.jus.br  

Zilda Peixoto Teles Aripuanã Vara Única 
66 9 8114 7036 – Pessoal 

66 9 8428 9632 – Pessoal 
zilda.teles@tjmt.jus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

 

PORTARIA N.º 014/2020-DF 

 

O EXMO. SENHOR DR. DANIEL DE SOUSA CAMPOS MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

 

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 17/2019-CM que estabelece e normatiza o plantão regional no 

primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 

 

RESOLVE: 

 

Estabelecer a escala de plantões do mês de ABRIL/2020 como abaixo relacionado: 

 
DIAS CLASSES PLANTONISTAS 

03/04/20 (19h)a 
06/04/20 (12h) 

Fim de 
semana 

JUIZ(A) Dra. Edna Ederli Coutinho (4ª Vara Cível Tangará da Serra) 

SERVIDOR(A) Maria Josiane da Silva Bertoldo 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

06/04/20 (19h)a 

08/04/20 (19h) 
Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos (Sapezal) 

SERVIDOR(A) Maria Josiane da Silva Bertoldo 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

08/04/20 (19h)a 

13/04/20 (12h) 

Fim de 

semana e 
Feriado 

JUIZ(A) 
Dr. Flávio Maldonado de Barros (5ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

SERVIDOR(A) Marcos Luciano Elly 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

13/04/20 (19h)a 

17/04/20 (12h) 
Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos (Sapezal) 

SERVIDOR(A) Marcos Luciano Elly 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

17/04/20 (19h)a 

23/04/20 (12h) 

Fim de 

semana e 

Feriado 

JUIZ(A) Dr. Angelo Judai Junior (Juizado Especial Tangará da Serra) 

SERVIDOR(A) Remilson Fabio de Moraes 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

23/04/20 (19h)a 

24/04/20 (12h) 
Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos (Sapezal) 

SERVIDOR(A) Remilson Fabio de Moraes 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

24/04/20 (19h)a 

27/04/20 (12h) 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dra. Edna Ederli Coutinho (1ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

SERVIDOR(A) Ana Aparecida Cebalho 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

27/04/20 (19h)a 

30/04/20 (12h) 
Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos (Sapezal) 

SERVIDOR(A) Ana Aparecida Cebalho 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

Art. 2º O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como o plantão 

semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 

Art. 3º Informar o telefone dos servidores desta Comarca, a saber: 

 
Servidores de Plantão - Fim de Semana e Semanal 65 9 9949 3799 

Oficial de Justiça Antônio dos Santos 65 9 9978 7044 

Oficial de Justiça Francisco José Medeiros Menezes 65 9 9952 7430 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à Promotoria, 

Defensoria Pública e OAB/MT local. 

 

Sapezal/MT, 19 de março de 2020.      

                              

Daniel de Sousa Campos 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 

 

PORTARIA Nº 09/2020/DF 

 

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias-Conjuntas da Presidência do 

Tribunal de Justiça e Corregedoria-Geral dos Estado de Mato Grosso nºs 249/2020, 247/2020 e 

255/2020; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta N. 249/2020-

PRES-CGJ, no horário compreendido de expediente forense, as comunicações com a Secretaria da 

Vara Única, Cartório Distribuidor, Central de Mandados, Diretoria do Fórum e quaisquer outras 

unidades judiciais e administrativas, serão realizadas por meio de dos seguintes endereços 

eletrônicos: 

 

Unidade Judicial/Administrativa  Endereço Eletrônico  

Secretaria da Vara Única  tapurah.unica@tjmt.jus.br  

Cartório Distribuidor  tapurah.distribuidor@tjmt.jus.br  

Diretoria do Foro/Central de Mandados  tapurah@tjmt.jus.br  

Gabinete do Magistrado  tap.gabinete@tjmt.jus.br  

 

Art. 2º - Ocorrendo hipótese de necessidade de atos para medidas urgentes, o 

Advogado, Delegado, Defensor Público, Promotor de Justiça ou qualquer entidade e usuários dos 

serviços forenses, deverão encaminhar os pedidos diretamente nos endereços indicados acima, 

observando-se as restrições do Art. 2º, §§§ 4º, 5º e 6º, e ainda o Art. 5º, da Portaria-Conjunta n. 

249/2020-PRES-CGJ. 

Paragrafo único – o documento/pedido deverá ser enviado 

preferencialmente, a partir de endereço eletrônico funcional, devendo conter a qualificação do 

Advogado ou agente público responsável pela petição, observando-se as normas processuais.  

Art. 3º- A decisão será devolvida no mesmo endereço eletrônico constante 

no encaminhamento do pedido ao Fórum. 

Art. 4º - O Juízo analisará o pedido, despachando e decidindo as medidas 

urgentes, levando em consideração as Portarias-Conjuntas nºs 249/2020, 247/2020 e 255/2020.  

Art. 5º -  O atendimento virtual pelo Magistrado será realizado no horário 

compreendido de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos 

endereço eletrônicos já descritos, salvo me casos de medidas de plantão judiciário, observando-se as 

orientações para atendimentos de advogados em regime de teletrabalho, conforme Portarias-

Conjuntas regulamentadoras.   

Art. 6º - Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020-PRES_CGJ, o atendimento do plantão judiciário semanal e de final de semana, será por 

meio de escala já definida pelas Portarias n.s 5/2020/DF  e 8/2020/DF (estabelecem a escala de 

plantão mensal), em regime de sobreaviso 

Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.  

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  

Tapurah-MT, 19 de março de 2020.  

 

Melissa de Lima Araújo  

Juíza de Direito em Substituição Legal  
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